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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC
குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC,
IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான
ேலலப்புச் செய்தி.
International News
பார்படாஸ் உலகின் புதிய குடியரொக மாறுகிறது
• பார்படாஸ் பிரிட்டிஷ் காலனியாக மாறிய
சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உலகின்
புதிய குடியரசாக மாறியுள்ளது. பார்படாஸ்
ஆங்கிலலயர்களால் ‘அடிமமச் சமூகமாக’
ஆக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இது
முதன்முதலில் 1625 இல் ஆங்கிலலய
காலனியாக மாறியது.
தகம்பிரிட்ஜ் அகராதி 2021 ஆம் ஆண்டின் ‘
perseverance‘
என்ற
வார்த்லேலயப்
சபயரிட்டுள்ளது
• perseverance, கடந்த 12 மாதங்களில் பல
சவால்கள்
இருந்தலபாதிலும்,
உலககங்கிலும் உள்ள மக்களின் உறுதியற்ற
விருப்பத்மதப் படம்பிடிக்கும் வார்த்மத,
லகம்பிரிட்ஜ் அகராதியின் 2021 ஆம் ஆண்டின்
வார்த்மதயாகும்.
• Perseverance,
2021
ஆம்
ஆண்டில்
இமையதளத்தில் 243,000 முமறக்கு லமல்
பார்க்கப்பட்டது, இது முதல் முமறயாக
கவனிக்கத்தக்கதாகத் லதான்றியது. நாசாவின்
கபர்கெவரன்ஸ் லராவர், பிப்ரவரி 18 அன்று
கசவ்வாய் கிரகத்தில் தனது இறுதிப்
பயைத்மத லமற்ககாண்டது.
காம்பியாவின் அதிபராக அடாமா பாதரா
இரண்டாவது முலறயாக சவற்றி சபற்றார்
• காம்பியாவின் ஜனாதிபதியான அடாமா
பாலரா,
காம்பியாவின்
ஜனாதிபதித்
லதர்தலின் லபாது 53 கதாகுதிகளில் 50ல்
இருந்து 53%
வாக்குகமளப்
கபற்று
இரண்டாவது முமறயாக ஜனாதிபதியாக
கவற்றி கபற்றார். அவர் 7% வாக்குகமளப்
கபற்ற தனது முக்கிய லபாட்டியாளரான
ஓமசலனா டர்லபாமவ லதாற்கடித்தார்.
• லதர்தல் முடிவுகமள லதர்தல் கமிஷன்
தமலவர் அலியூ கமாமர் ஞாய் அறிவித்தார்.
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செர்மனியின் புதிய அதிபராக ஓலாஃப்
ஸ்தகால்ஸ் பேவிதயற்றார்
• ஏஞ்சலா லமர்க்ககலின் கீழ் 16 ஆண்டுகால
பழமமவாத
ஆட்சிக்கு
முற்றுப்புள்ளி
மவத்து, லஜர்மன் சட்டமியற்றுபவர்கள்
சமூக ஜனநாயகக் கட்சிமயச் லசர்ந்த ஓலாஃப்
ஸ்லகால்மெ
புதிய
அதிபராக
அதிகாரப்பூர்வமாகத் லதர்ந்கதடுத்தனர்.
• லஜர்மனியில் கூட்டாட்சி மட்டத்தில் இதற்கு
முன் முயற்சி கசய்யாத கட்சிகளின்
கூட்டணியான அவரது சமூக ஜனநாயகக்
கட்சி, வணிக-நட்பு சுதந்திர ஜனநாயகக் கட்சி
மற்றும் பசுமமக் கட்சி ஆகியவற்மறக்
ககாண்ட
அரசாங்கத்மத
அவர்
வழிநடத்துவார்.
இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்ே அனில் தமனன்
SpaceX இன் முேல் விமான அறுலவ சிகிச்லெ
நிபுணர் ஆவார்
• நாசாவிலிருந்து
ஸ்லபஸ்எக்ஸ் விமான
அறுமவ சிகிச்மச நிபுைராக மாறிய அனில்
லமனன், 50 ஆண்டுகளுக்கும் லமலாக
சந்திரனுக்கு முதல் மனிதப் பயைத்மதத்
திட்டமிடும்
அகமரிக்க
விண்கவளி
ஏகஜன்சியின் 2021 வகுப்பில் லசரும் 10
சமீபத்திய பயிற்சி விண்கவளி வீரர்களில்
ஒருவர்.
• அவர்
இந்திய
மற்றும்
உக்லரனிய
கபற்லறாருக்கு
பிறந்தார்
மற்றும்
மினியாலபாலிஸ்,
மினலசாட்டாவில்
வளர்ந்தவர்,
லமனன்
அகமரிக்க
விமானப்பமடயில் கலப்டினன்ட் கர்னலாக
உள்ளார்.
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மியன்மாரின்
ஆங்
ொன்
சூகிக்கு
சிலறத்ேண்டலன விதிக்கப்பட்டது
• மியான்மரின்
கவளிலயற்றப்பட்ட
சிவிலியன் தமலவரான ஆங் சான் சூகிக்கு
இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்ட
பின்னர் நான்கு ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமன
விதிக்கப்பட்டது, 10 மாதங்களுக்கு முன்பு
ஆட்சிமயக்
மகப்பற்றியதில்
இருந்து
அந்நாட்டு இராணுவம் அவர் மீது ககாண்டு
வந்த குற்றவியல் வழக்குகளின் முதல் தீர்ப்பு
இது.
UAE 4.5 நாள் தவலல வாரத்திற்கு மாறிய முேல்
நாடு
• ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ், தற்லபாதுள்ள ஐந்து
நாள் லவமல வாரத்மத ஜனவரி 1 முதல்
நான்கமர
நாளாக
மாற்றுவதாக
அறிவித்துள்ளது,
உற்பத்தி
மற்றும்
லவமலமய லமம்படுத்துவதற்கான அதன்
முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக ஊழியர் நட்பு
மாற்றத்மத உருவாக்கும் உலகின் முதல்
நாடாக மாறியுள்ளது. – வாழ்க்மக சமநிமல.
• புதிய அட்டவமையின்படி, திங்கள் முதல்
வியாழன் வமர லவமல லநரங்கள் காமல 30
முதல் பிற்பகல் 3.30 வமரயும், அமதத்
கதாடர்ந்து கவள்ளிக்கிழமம காமல 7.30
முதல் மதியம் 12.00 மணி வமரயும் லவமல
லநரம் இருக்கும். புதிய விதியின்படி சனி
மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமமகள் முழு நாள்
விடுமுமற.
இந்திய-அசமரிக்கரான
சகௌேம்
ராகவன்
சவள்லள மாளிலகயின் முக்கிய பேவிக்கு
உயர்த்ேப்பட்டார்
• அகமரிக்க அதிபர் லஜா பிடன், இந்தியஅகமரிக்க அரசியல் ஆலலாசகர் ககளதம்
ராகவமன, கவள்மள மாளிமகயின் அதிபர்
அலுவலகத்தின் தமலவராக நியமித்துள்ளார்.
கவள்மள
மாளிமகயின்
ஜனாதிபதி
பணியாளர் அலுவலகம் (PPO), ஜனாதிபதி
பணியாளர்
அலுவலகம்
என்றும்
எழுதப்பட்டுள்ளது, இது கவள்மள மாளிமக
அலுவலகம் புதிய நியமனம் கசய்பவர்கமள
சரிபார்க்கும்
பணியாகும்.
கவள்மள
மாளிமகயில் பணிபுரியும் லவட்பாளர்கமள
மதிப்பிடுவதற்கு PPO மிகவும் கபாறுப்பான
அலுவலகங்களில் ஒன்றாகும்.
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துபாய் 100% காகிேம் இல்லாே உலகத்தில் முேல்
இடத்தில் உள்ளது
• துபாய் 100% காகிதம் இல்லாத உலகின் முதல்
அரசாங்கமாக மாறியது, ஐக்கிய அரபு
எமிலரட் (யுஏஇ) பட்டத்து இளவரசர் லஷக்
ஹம்தான் பின் முகமது பின் ரஷித் அல்
மக்தூம் அறிவித்தார். இது சுமார் 3 பில்லியன்
திர்ஹாம் (USD 350 மில்லியன்) மற்றும் 14மில்லியன்
மனித
மணிலநரங்கமளச்
லசமிக்கும்.
• டிஜிட்டல்
மயமாக்கல்
அமனத்து
அரசாங்கங்களுக்கும்
வழங்கும்.
வாடிக்மகயாளர்களுக்கான
லசமவகள்
மற்றும் 336 மில்லியனுக்கும் அதிகமான
காகித நுகர்வுகமள குமறக்கிறது.
சீனா விண்சவளி ஆய்வுக்காக “ஷிஜியான்-6 05”
செயற்லகக்தகாள்கலள விண்ணில் செலுத்தியது
• விண்கவளி
ஆய்வு
மற்றும்
புதிய
கதாழில்நுட்ப
லசாதமனகளுக்காக
வடலமற்கு சீனாவில் உள்ள ஜியுகுவான்
கசயற்மகக்லகாள்
ஏவுகமை
மமயத்திலிருந்து ஷிஜியன்-6 05 என்ற புதிய
கசயற்மகக்லகாள்கமள சீனா கவற்றிகரமாக
விண்ணில் கசலுத்தியது.
• லாங் மார்ச் சீரிஸ் லகரியர் ராக்ககட்டுகளின்
400வது பணிமய குறிக்கும் லாங் மார்ச்-4பி
ராக்ககட் மூலம் கசயற்மகக்லகாள்கள்
ஏவப்பட்டன.
கசயற்மகக்லகாள்களின்
எண்ணிக்மக
குறித்த
தகவல்கள்
குறிப்பிடப்படவில்மல.
கசய்தி
படிக்கும்லபாது, அமவ விண்கவளி ஆய்வு
மற்றும்
புதிய
கதாழில்நுட்ப
லசாதமனகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும்.
ேனிப்பட்ட
பயன்பாட்டிற்காக
கஞ்ொலவ
அங்கீகரித்ே முேல் ஐதராப்பிய நாடு மால்டா
ஆனது.
• பாராளுமன்றத்தில்
வாக்களித்தமதத்
கதாடர்ந்து, தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சாகுபடி மற்றும்
கஞ்சாமவ மவத்திருக்க அனுமதித்த முதல்
ஐலராப்பிய நாடு மால்டா ஆனது.
• மால்டா நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த வாரம்
சீர்திருத்தத்திற்கு ஆதரவாக 36 வாக்குகளும்
எதிராக 27 வாக்குகளும் கிமடத்தன.
கபரியவர்கள் வீட்டில் நான்கு கசடிகமள
வளர்க்கவும், ஏழு கிராம் கஞ்சாமவ எடுத்துச்
கசல்லவும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள், கபாது
இடங்களில் அல்லது குழந்மதகள் முன்
புமகபிடிப்பது சட்டவிலராதமானது.
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கார்ல் சநஹம்மர் ஆஸ்திரியாவின் அதிபராக
பேவிதயற்றார்
• ஆஸ்திரியாவின்
வியன்னாவில்
உள்ள
லஹாஃப்பர்க் அரண்மமனயில் நமடகபற்ற
விழாவில்
கார்ல்
கநஹாம்மர்
ஆஸ்திரியாவின்
புதிய
அதிபராக
ஆஸ்திரியாவின் ஜனாதிபதி அகலக்சாண்டர்
வான் கடர் கபல்லனால் பதவிலயற்றார்.
• அக்லடாபர்
2021
இல்
அதிபராகப்
கபாறுப்லபற்ற
கதாழில்
தூதர்
அகலக்சாண்டர் ஷால்கலன்கபர்க்கிற்குப்
பிறகு அவர் பதவிலயற்றுள்ளார்.
• கடந்த இரண்டு மாதங்களில் ஆஸ்திரியாவின்
அதிபராக பதவி வகித்த 3வது நபர் இவர்
ஆவார். ஆளும் பழமமவாத ஆஸ்திரிய
மக்கள் கட்சிமய (ÖVP) லசர்ந்த கநஹாம்மர்,
முன்பு நாட்டின் உள்துமற அமமச்சராக
இருந்தார்.
தகப்ரியல் தபாரிக் சிலியின் இலளய அதிபராக
தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்
• 35 வயதான லகப்ரியல் லபாரிக், சிலி அதிபர்
லதர்தலில் கவற்றி கபற்று, சிலியின்
அதிபராக லதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட இமளய
அதிபராவார். அவர் தனது எதிர்க்கட்சியான
லஜாஸ்
அன்லடானிலயா
காஸ்ட்மட
லதர்தலில் லதாற்கடித்தார். லகப்ரியல் லபாரிக்
மார்ச் 2022 இல் பதவிலயற்பார், சிலியின்
வரலாற்றில் இமளய அதிபராவார்.
• அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் திரு காஸ்டின் 44%
வாக்குகளுக்கு எதிராக திரு லபாரிக் 56%
வாக்குகமளப் கபற்றன. திரு காஸ்ட்
வாக்குப்பதிவு
முடிந்து
ஒன்றமர
மணிலநரத்தில்
லதால்விமய
ஒப்புக்ககாண்டார், லமலும் பாதி வாக்குகள்
எண்ைப்பட்டன.
தெம்ஸ் சவப் ஸ்தபஸ் என்ற உலகின்
மிகப்சபரிய சோலலதநாக்கிலய நாொ ஏவியது
• நாசாவின் $10 பில்லியன் கதாமலலநாக்கிகள்
லஜம்ஸ் கவப் விண்கவளி கதாமலலநாக்கி
பிரபஞ்சத்தின் முதல் பார்மவமயப் பிடிக்க
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது
• அடுத்த தசாப்தத்தில் புரட்சிகர உலகின்
முதல் வமகயான விண்கவளி-அறிவியல்
ஆய்வகம்,
ஆரம்பகால
பிரபஞ்சத்தின்
உருவாக்கத்தின்
லபாது
உருவானதாக
நம்பப்படும் ஆரம்பகால விண்மீன்கமளப்
பிடிக்கும்.
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முகமது சபன் சுதலயம் FIA ேலலவராக
தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்
• சர்வலதச
ஆட்லடாகமாமபல்
ஃகபடலரஷன்
(FIA)
என்ற
லமாட்டார்ஸ்லபார்ட்டின் உலக ஆளுமமக்
குழுவின் முதல் ஐலராப்பியர் அல்லாத
தமலவராக ஜீன் லடாட்டின் வாரிசாக ஐக்கிய
அரபு எமிலரட்ஸின் முகமது கபன் சுலலம்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
• FIA என்பது ஃபார்முலா ஒன், உலக லரலி
சாம்பியன்ஷிப்,
லவர்ல்ட்
எண்டூரன்ஸ்
மற்றும்
ஃபார்முலா
E
லபான்ற
கதாடர்களுக்கு ஆளும் குழுவாகும்.
• 60 வயதான துபாயில் பிறந்த முன்னாள்
லபரணி ஓட்டுநர், 2009 முதல் லடாட்டின்
துமைத் தமலவராக இருந்த பிரிட்டிஷ்
வழக்கறிஞர் கிரஹாம் ஸ்லடாக்கருக்கு
எதிராக நின்று ககாண்டிருந்தார்.
தொமாலியா பிரேமர் சமாஹமட் உதென்
தராபிலள ெஸ்சபண்ட் செய்துள்ளார் அந்நாட்டு
அதிபர்
• லசாமாலியா பிரதமர் கமாஹமட் உலசன்
லராபிள் இமடநீக்கம் கசய்யப்பட்டுள்ளார்.
காணி திருட்டில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்மட
எதிர்ககாண்ட
பிரதமமர
ஜனாதிபதி
கமாஹமட் அப்துல்லாஹி ஃபர்மாலஜா
சஸ்கபண்ட் கசய்துள்ளார்.
• சதிப்புரட்சிமய நடத்துவதற்கு ஜனாதிபதி
முயற்சிப்பதாக கமாஹமட் லராபிள் குற்றம்
சாட்டியதுடன், அவர் பதவியில் நீடிப்பார்
என்றும் கூறினார்.
• திரு ஃபர்மாலஜாமவ விட அவரிடமிருந்து
உத்தரவுகமள எடுக்குமாறு பாதுகாப்புப்
பமடகமள
அவர்
வலியுறுத்தினார்.
ஃபார்மலஜாவின்
பதவிக்காலம்
அதிகாரப்பூர்வமாக
பிப்ரவரியில்
முடிவமடந்தது, ஆனால் புதிய பதவிமய
எவ்வாறு லதர்வு கசய்வது என்பது குறித்த
கருத்து
லவறுபாடுகள்
காரைமாக
நீட்டிக்கப்பட்டது.
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5 மீட்டர் சேளிவுத்திறன் சகாண்ட புதிய தகமரா
செயற்லகக்தகாலள சீனா ஏவியது
• சீனாவின்
லநஷனல்
ஸ்லபஸ்
அட்மினிஸ்ட்லரஷன் (சிஎன்எஸ்ஏ) படி,
ஐந்து மீட்டர் கதளிவுத்திறனுடன் தமரயில்
புமகப்படம் எடுக்கும் திறன் ககாண்ட
லகமரா ககாண்ட புதிய கசயற்மகக்லகாமள
சீனா ஏவியுள்ளது.
• “Ziyuan-1 02E” அல்லது “Five Meter 02 Optical
Satellite”
என்று
அமழக்கப்படும்
கசயற்மகக்லகாள். கபய்ஜிங் மாகாைத்தில்
உள்ள
மதயுவான்
கசயற்மகக்லகாள்
ஏவுதளத்தில் இருந்து லாங் மார்ச்-4சி
ராக்ககட் மூலம் கபய்ஜிங் லநரம். ஷாங்க்சி
(வட சீனா).
• இது லாங் மார்ச்-4சி ராக்ககட்டின் 39வது
ஏவுதலும், முழு லாங் மார்ச் கதாடரின்
403வது ஏவுதலும் ஆகும்.
ெப்பான் இன்மார்ொட்-6 எஃப்1 ேகவல் சோடர்பு
செயற்லகக்தகாலள ஏவியது
• ஜப்பானின்
தலனகாஷிமா விண்கவளி
மமயத்தில் இருந்து Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) H-IIA204 ராக்ககட் மூலம் தகவல்
கதாடர்பு கசயற்மகக்லகாளான Inmarsat-6 F1
ஐ ஜப்பான் ஏவியது, இது பூமியிலிருந்து
சுமார் 22,240 மமல்கள் (35,790 கிலலாமீட்டர்)
கதாமலவில்
உள்ள
புவிசார்
சுற்றுப்பாமதயில் நுமழயும்.
• இது
அதன்
அடுத்த
தமலமுமற
கசயற்மகக்லகாள்
பிராட்லபண்ட்
லசமவயின் ஒரு பகுதியாக லண்டமன
தளமாகக்
ககாண்ட
இன்மார்சாட்
நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த
கசயற்மகக்லகாள் 12,060-பவுண்டுகள் (5,470
கிலலாகிராம்) மற்றும் இரண்டு ‘I-6’
விண்கலங்களில் முதன்மமயானது.
ெப்பான் உலகின் முேல் டூயல் தமாட் வாகனத்லே
அறிமுகப்படுத்தியது
• ஜப்பான் உலகின் முதல் டூயல்-லமாட்
வாகனத்மத (DMV) மினிபஸ் லபால
லதாற்றமளிக்கும் வாகனத்மத அதன் கலயா
நகரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
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•

சாமலயில் உள்ள சாதாரை ரப்பர் டயர்களில்
வாகனம் ஓட முடியும் ஆனால் அதன்
அடியில் இருக்கும் இரும்புச் சக்கரங்கள்,
ரயில் தண்டவாளத்தில் அடிக்கும்லபாது
கீலழ இறங்கும்.
• DMV ஆனது 21 பயணிகமள ஏற்றிச்
கசல்லக்கூடியது
மற்றும்
இரயில்
பாமதகளில் மணிக்கு 60கிமீ லவகத்தில்
ஓடக்கூடியது மற்றும் கபாதுச் சாமலகளில்
மணிக்கு 100கிமீ லவகத்தில் கசல்லும்.
தேசிய ஊக்கமருந்து தொேலன ஆய்வகம் WADA
அங்கீகாரத்லே மீண்டும் சபற்றது
• உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனம்
(WADA)
ஆகஸ்ட்
2019
முதல்
இமடநிறுத்தப்பட்ட ஆய்வகங்களுக்கான
சர்வலதச தரநிமலக்கு (ISL) இைங்க லதசிய
ஊக்கமருந்து லசாதமன ஆய்வகத்தின் (NDTL)
அங்கீகாரத்மத மீட்கடடுத்துள்ளது.
• இதன் மூலம், NDTL-ன் ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு
லசாதமன
மற்றும்
நடவடிக்மககள்
உடனடியாக நமடமுமறக்கு வரும்.
• NDTL அதன் ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககள்
மற்றும் ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முயற்சிகமள
வலுப்படுத்துவதற்காக
மற்ற
WADA
அங்கீகாரம்
கபற்ற
ஆய்வகங்களுடன்
ஒத்துமழத்து வருகிறது.
இந்தியாவின் ஆர்க்டிக் திட்டங்கலள தமம்படுத்ே
ரஷ்யாவின் 1வது பல்துலற அணுெக்தியில்
இயங்கும்
ஐஸ்
பிதரக்கலர
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• ப்ராகஜக்ட் 22220 என்ற கதாடரில் ரஷ்யா
தனது முதலாவது அணுசக்தியால் இயங்கும்
‘சிபிர்’ எனப்படும் ஐஸ் பிலரக்கமர
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• இந்த ஐஸ் பிலரக்கர், ஆர்க்டிக் வழியாக
ஆண்டு
முழுவதும்
கப்பல்
லபாக்குவரத்துக்காக வடக்கு கடல் வழிமயத்
திறந்து மவத்திருக்கவும், ஆர்க்டிக் பகுதியில்
இந்தியாவின்
பரந்த
இருப்மப
கசயல்படுத்தவும் ஐஸ் பிலரக்கர் உதவும்.
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National News
EWS ஐ நிர்ணயிப்பேற்கான அளவுதகால்கலள
மறுபரிசீலலன செய்ய மத்திய அரசு குழுலவ
அலமத்துள்ளது.
• சமூக
நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல்
அமமச்சகம்,
அரசியல்
அமமப்புச்
சட்டத்தின் 15வது பிரிவுக்கான விளக்கத்தின்
விதிகளின்படி,
கபாருளாதாரத்தில்
நலிவமடந்த
பிரிவினர்
(EWS)
பிரிவினருக்கான
இடஒதுக்கீட்டிற்கான
அளவுலகால்கமள மதிப்பாய்வு கசய்ய
மூன்று
லபர்
ககாண்ட
குழுமவ
அமமத்துள்ளது.
• மூன்று வாரங்களுக்குள் தனது பணிமய
முடிக்க குழு லகட்டுக் ககாள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த குழுவிற்கு முன்னாள் நிதித்துமற
கசயலாளர் அஜய் பூஷன் பாண்லட தமலமம
தாங்குவார்.
குழுவின் உறுப்பினர்கள் முன்னாள்:
• அஜய் பூஷன் பாண்லட – முன்னாள் நிதிச்
கசயலாளர், GOI (தமலவர்)
• லபராசிரியர். வி லக மல்லஹாத்ரா – இந்திய
சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின்
(ICSSR) உறுப்பினர் கசயலாளர்
• ஸ்ரீ சஞ்சய் சன்யால் – GOI இன் முதன்மம
கபாருளாதார
ஆலலாசகர்
(உறுப்பினர்
கன்வீனர்)
அகில
இந்திய
வாசனாலி
இலளஞர்
நிகழ்ச்சியான AIRNxt ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது
• நடந்து வரும் ஆசாதி கா அம்ரித் மலஹாத்சவ்
ககாண்டாட்டங்களின்
ஒரு
பகுதியாக
இமளஞர்கள் தங்கள் குரல்கமள ஒலிபரப்ப
ஒரு தளத்மத வழங்குவதற்காக AIRNxt என்ற
புதிய திட்டத்மத கதாடங்க அகில இந்திய
வாகனாலி முடிவு கசய்துள்ளது.
2024 க்குள் இந்தியா ஒன்பது அணு உலலகலள
சகாண்டிருக்கும்.
• 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள், நாட்டில் ஒன்பது
அணு உமலகள் இருக்கும், லமலும் வட
இந்தியாவில் முதல் புதிய அணுசக்தி
திட்டம், கடல்லியில் இருந்து 150 கிமீ
கதாமலவில்
ஹரியானா
மாநிலம்
லகாரக்பூரில்
வரும்
என்று
அரசு,
மாநிலங்களமவயில் கதரிவித்துள்ளது. 2024
ஆம் ஆண்டிற்குள், இந்தியாவில் 9000
கமகாவாட் திறன் ககாண்ட ஒன்பது அணு
உமலகள் மற்றும் 12 புதிய கூடுதல் அணு
உமலகள்
லகாவிட்
காலத்தில்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
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பள்ளிக் கல்வியின் ேரத்லே தமம்படுத்ே ADB 500
மில்லியன் அசமரிக்க டாலர் கடன் வழங்க
ஒப்புேல் அளித்துள்ளது.
• ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB), நாட்டின்
பள்ளிக் கல்வியின் தரத்மத லமம்படுத்தவும்,
மாைவர்களின் கல்வியில் லகாவிட்-19
கதாற்றுலநாயின் தாக்கத்மதத் தணிக்கவும்
உதவும் வமகயில், இந்திய அரசாங்கத்திற்கு
$500 மில்லியன் கடமன வழங்க ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது.
பள்ளிக்
கல்விக்கான
ஒருங்கிமைந்த திட்டம் (சமக்ர சிக்ஷா)
மற்றும் கல்வி அமமச்சகத்தின் (MOE), புதிய
மாதிரி பள்ளி திட்டம், கல்வித் தரத்மத
லமம்படுத்துவது ஆகியவற்மற உள்ளடக்கிய
லநாக்கங்களுக்காக
இந்தக்
கடன்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
உத்ேரகாண்ட் மாநிலத்தில் 18,000 தகாடி ரூபாய்
மதிப்பிலான பல்தவறு திட்டங்கலள பிரேமர்
தமாடி சோடங்கி லவத்ோர்
• உத்தரகாண்ட் மாநிலம் லடராடூனில் பிரதமர்
நலரந்திர லமாடி 18,000 லகாடி ரூபாய்
மதிப்பிலான பல திட்டங்களுக்கு அடிக்கல்
நாட்டினார்.
கடஹ்ராடூனில்
உள்ள
இமயமமல
கலாச்சார
மமயத்துடன்
இமைந்து 120 கமகாவாட் திறன் ககாண்ட
மவசி நீர்மின் திட்டம் உட்பட பயைத்மத
பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதில் கவனம்
கசலுத்தும் முன்முயற்சிகமள உள்ளடக்கிய 7
திட்டங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
ஃபின்சடக் ‘இன்ஃபினிட்டி ஃதபாரம்’ குறித்ே
சிந்ேலன ேலலலம மன்றத்லே பிரேமர் தமாடி
சோடங்கி லவத்ோர்.
• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி ஃபின்கடக் பற்றிய
சிந்தமன
தமலமம
மன்றமான
‘இன்ஃபினிட்டி
ஃலபாரம்’
ஒன்மறத்
கதாடங்கி மவத்தார்.
• GIFT City மற்றும் Bloomberg உடன் இமைந்து
இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் சர்வலதச நிதிச்
லசமவ மமயங்கள் ஆமையம் (IFSCA) இந்த
நிகழ்மவ நடத்தியது.
• மன்றத்தின்
1வது
பதிப்பில்
இந்லதாலனஷியா,
கதன்னாப்பிரிக்கா
மற்றும் யுமனகடட் கிங்டம் ஆகியமவ
பங்குதாரர்களாக இருந்தன.
• கருத்துக்களம்
பல்லவறு
துமை
கருப்கபாருள்களுடன்
‘Beyond’
என்ற
கருப்கபாருளில் கவனம் கசலுத்தியது.
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நிதி ஆதயாக் ‘இ-ெவாரி இந்தியா இ-பஸ்
கூட்டணிலய’ சோடங்கியுள்ளது.
• கன்கவர்கஜன்ஸ் எனர்ஜி சர்வீஸ் லிமிகடட்
(CESL) மற்றும் இந்தியாவின் உலக வள
நிறுவனம்
(WRI
இந்தியா)
மற்றும்
டிரான்ஸ்ஃபார்லமட்டிவ் நகர்ப்புற நகர்வு
முயற்சியின் ஆதரவுடன் லதசிய மாற்றும்
இந்தியா (NITI) ஆலயாக் ‘e-Sawaari India Electric
Bus Coalition’ ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. (TUMI).
• இந்த முயற்சியின் லநாக்கம் பல்லவறு
பங்குதாரர்களின்
அறிமவப்
பகிர்ந்து
ககாள்வதாகும் – மத்திய மற்றும் மாநில
அரசு. ஏகஜன்சிகள், லபாக்குவரத்து லசமவ
வழங்குநர்கள்,
அசல்
உபகரை
உற்பத்தியாளர்கள் (OEMs), இந்தியாவில் இபஸ்
லசமவகமள
தமடயின்றி
ஏற்றுக்ககாள்வதற்கான கசயல்முமறமய
பாஷா ெங்கம் சமாலபல் செயலி 22 சமாழிகளில்
சோடங்கப்பட்டது
• பாஷா சங்கம் கமாமபல் கசயலிமய
அறிமுகப்படுத்த அரசு தயாராக உள்ளதாக
மத்திய கல்வித்துமற இமை அமமச்சர்
டாக்டர் சுபாஸ் சர்க்கார் கதரிவித்துள்ளார்.
• திட்டமிடப்பட்ட இந்திய கமாழிகளில்
தினசரி
உமரயாடலின்
கபாதுவான
கவளிப்பாடுகமள
பயனர்களுக்கு
வழங்குவதற்காக கமாமபல் பயன்பாடு
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
• பயன்பாட்டில் 100+ வாக்கியங்கள் உள்ளன,
இது
கவவ்லவறு
கருப்கபாருள்களில்
வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது, இது 22 இந்திய
கமாழிகளில் அடிப்பமட உமரயாடமலக்
கற்றுக் ககாள்ளவும், தங்கமளத் தாங்கலள
லசாதித்து,
ஆன்மலன்
சான்றிதழ்கமள
உருவாக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
சகன்-சபட்வா நதிகலள இலணக்கும் திட்டம்
அலமச்ெரலவயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது
• ககன்-கபட்வா
நதிகமள இமைக்கும்
திட்டத்திற்கு பிரதமர் திரு நலரந்திர லமாடி
தமலமமயிலான மத்திய அமமச்சரமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 2020-21 விமல
மட்டங்களில், ககன்-கபட்வா இமைப்பு
திட்டத்தின் ஒட்டுகமாத்த கசலவு ரூ. 44,605
லகாடி.
• 39,317 லகாடி ரூபாய் மானியம் உட்பட இந்த
திட்டத்திற்கான மத்திய அமமச்சரமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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லமக்தராொப்ட் இந்தியாவில் லெபர் பாதுகாப்பு
திறன் பயிற்சி திட்டத்லே அறிமுகப்படுத்தியது
• மமக்லராசாப்ட், 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1
லட்சத்துக்கும் அதிகமான கற்பவர்களுக்கு
பயிற்சியளிக்கும்
இலக்குடன்
மசபர்
பாதுகாப்பு
திறன்
திட்டத்மத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது
• இந்தத் திட்டம் மாைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு,
இைக்கம்
மற்றும்
அமடயாள
அடிப்பமடகள் கதாடர்பான அனுபவத்மத
வழங்குவதாகும்.
ஆத்ம நிர்பார் கிரிஷக் தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு
உ.பி அலமச்ெரலவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது
• விவசாயத் துமறமய லமம்படுத்துவதற்கான
ஆத்ம நிர்பார் கிரிஷக் லமம்பாட்டுத்
திட்டத்திற்கு உத்தரப் பிரலதச அமமச்சரமவ
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
• ஆத்மா நிர்பார் கிரிஷக் லமம்பாட்டுத்
திட்டம்
நடப்பு
நிதியாண்டு
முதல்
கசயல்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்தின்
கீழ், ஒவ்கவாரு வளர்ச்சித் கதாகுதியிலும்
அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 1,475 உழவர்
உற்பத்தியாளர்
அமமப்புகள்
(FPOs)
உருவாக்கப்படும்.
உத்ேரகாண்ட் முேல்வர் புஷ்கர் சிங் ோமி பால்
விலல ஊக்கத் திட்டத்லேத் சோடங்கினார்.
• உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி
லடராடூனில்
பால்
விமல
ஊக்கத்
திட்டத்மதத் கதாடங்கினார்.
• இத்திட்டம் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள
சுமார் 53,000 லபர் பயன்கபறும் வமகயில்
ஊக்கத்கதாமககமள
வழங்குவமத
லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.
• உத்தரகாண்டில்
500 பால் விற்பமன
மமயங்கமளத் திறக்க 62 லகாடி ரூபாய்
கசலவழிக்க
மாநில
அரசு
இலக்கு
மவத்துள்ளது.
• இது ஒரு லநரடி வங்கி பரிமாற்ற (DBT)
திட்டமாகும், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள
கதாமக,
இமைக்கப்பட்ட
வங்கிக்
கைக்குகள்
மூலம்
பயனாளிகளின்
கைக்குகளுக்கு லநரடியாகச் கசல்லும்.
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உத்ேரபிரதேெத்தில் உள்ள லஹேர்பூர் ெதுப்பு
நிலம் ராம்ெர் ேளமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது
• லமற்கு
உத்தரபிரலதசத்தில்
பிஜ்லனாரிலிருந்து
சுமார்
10
கிமீ
கதாமலவில் உள்ள மத்திய கங்மக
தடுப்பமைமய ஒட்டிய மஹதர்பூர் சதுப்பு
நிலம் 1971 ஆம் ஆண்டு ஈரநிலங்கள்
கதாடர்பான ராம்சர் மாநாட்டின் கீழ்
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
• உத்தரபிரலதசம் இப்லபாது 9 ராம்சர் சதுப்பு
நிலங்களுக்கு தாயகமாக உள்ளது. நமாமி
கங்லக என்ற மமயக் ககாடியின் கீழ் இந்த
ஈரநிலம் கங்மகமய ஒட்டிய மாதிரி சதுப்பு
நிலமாக அமடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், இப்லபாது நாட்டில் கமாத்தம்
47 நியமிக்கப்பட்ட பகுதிகள் உள்ளன.
J&K இல் 1,000 அடல் டிங்கரிங் ஆய்வகங்கலள
நிறுவ நிதி ஆதயாக் நிறுவவுள்ளது
• ஜம்மு காஷ்மீரில் 1000 அடல் டிங்கரிங்
ஆய்வகங்கமள நிறுவ நிதி ஆலயாக்
திட்டமிட்டுள்ளது. 1000 அடல் டிங்கரிங்
ஆய்வகங்களில், 187 2021-22 நிதியாண்டின்
இறுதிக்குள் நிறுவப்படும்.
• 187 ATLகளில், 31 லஜ&லக அரசுப் பள்ளிகளில்
நிறுவப்பட்டுள்ளன, 50 KVகள், JNVகள்
மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் லபான்ற பல
கல்வி நிறுவனங்களில் நிறுவப்படும்.
காசியில் காசி-விஸ்வநாத் ோம் திட்டத்லே
பிரேமர் தமாடி சோடங்கி லவத்ோர்
• லகாவில் நகரத்தின் இரண்டு முக்கிய
அமடயாளங்களான காசி விஸ்வநாதர்
லகாவில் மற்றும் கங்மக கதாடர்ச்சி
மமலகமள இமைக்கும் 339 லகாடி ரூபாய்
மதிப்பிலான காசி விஸ்வநாத் வழித்தட
திட்டத்தின் முதல் கட்டத்மத பிரதமர்
நலரந்திர லமாடி கதாடங்கி மவத்தார்.
• காசி விஸ்வநாதர் லகாயிலில் பிரார்த்தமன
கசய்த லமாடி, லகாயில் வளாகத்தில்
ருத்ராட்ச மரத்மத நட்டார்.
பாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் ஸ்வர்னிம்
விெய் பர்வ்லவ திறந்து லவத்ோர்
• பாதுகாப்பு அமமச்சர் ராஜ்நாத் சிங், 1971
லபாரில் இந்தியா கவற்றி கபற்ற 50
ஆண்டுகமள நிமனவுகூரும் வமகயில்
ஸ்வர்னிம் விஜய் பர்வ்மவ திறந்து மவத்தார்.
கதாடக்க விழாவில் அவர் ‘வால் ஆஃப்
ஃலபம் -1971 இந்திய-பாகிஸ்தான் லபாமர’
திறந்து மவக்கிறார்.
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ஸ்வர்னிம் விஜய் பர்வ் என்பது டிசம்பர் 12,
2021 அன்று புதுதில்லியில் உள்ள இந்தியா
லகட் லான்ஸில், 1971 இந்திய-பாக் லபாரில்
வங்காளலதசத்தின் விடுதமலக்காக ஆயுதப்
பமடகளின் வீரம் மற்றும் கதாழில்முமற
மற்றும்
அவர்களின்
பங்களிப்மப
நிமனவுகூரும் ஒரு நிகழ்வாகும்.
எஸ்சி,
எஸ்டியினர்
மீோன
வன்சகாடுலமகளுக்கு
எதிராக
தேசிய
சஹல்ப்லலலன சோடங்க மத்திய அரசு முடிவு
செய்துள்ளது
• மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல்
அமமச்சர் டாக்டர் வீலரந்திர குமார், எஸ்சி,
எஸ்டியினர் மீதான வன்ககாடுமமகளுக்கு
எதிராக
லதசிய
கஹல்ப்மலமனத்
கதாடங்கினார்.
• கஹல்ப்மலனின் லநாக்கம், பாகுபாட்மட
முடிவுக்குக் ககாண்டு வந்து அமனவருக்கும்
பாதுகாப்மப வழங்குவமத லநாக்கமாகக்
ககாண்ட சட்டத்தின் விதிகள் பற்றிய
விழிப்புைர்மவ
உருவாக்குவதாகக்
கூறப்படுகிறது. 14566 என்ற கட்டைமில்லா
எண்ணில் 24-7 வமர கஹல்ப்மலன்
கிமடக்கும்.
உ.பி.யில் ெரயு நஹர் தேசிய திட்டத்லே பிரேமர்
தமாடி சோடங்கி லவத்ோர்
• உத்தரபிரலதச மாநிலம் பல்ராம்பூரில் சர்யு
நஹர் லதசிய திட்டத்மத பிரதமர் நலரந்திர
லமாடி கதாடங்கி மவத்தார். இந்த திட்டம் 14
லட்சம்
கஹக்லடர்
நிலங்களுக்கு
பாசனத்திற்கான உறுதியான தண்ணீமர
வழங்கும் மற்றும் முக்கியமாக கிழக்கு
உத்தரபிரலதசத்தில் சுமார் 29 லட்சம்
விவசாயிகள் பயனமடயும்.
• திட்ட கதாடக்க நிகழ்ச்சியில் உத்தரபிரலதச
ஆளுநர் ஆனந்திகபன் பலடல், முதல்வர்
லயாகி ஆதித்யநாத், மத்திய ஜல் சக்தி
அமமச்சர் கலஜந்திர சிங் கஷகாவத், துமை
முதல்வர்
லகசவ்
பிரசாத்
மவுரியா
உள்ளிட்லடார் கலந்து ககாண்டனர்.
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பீகாரின் மிதிலா மக்கானாவுக்கு ஜிஐ தடக்லக
லமயம் வழங்குகிறது
• மத்திய வர்த்தக அமமச்சகத்தின் கீழ் உள்ள
புவிசார் குறியீடுகள் பதிவகம் (ஜிஐஆர்) பீகார்
மக்கானாமவ மிதிலா மக்கானா என
மறுகபயரிடுவதற்கான
மனுமவ
ஏற்றுக்ககாண்டது
மற்றும்
அதன்
லதாற்றத்மத
சிறப்பாக
பிரதிபலிக்கும்
வமகயில் பிராண்ட் லலாலகாவில் லமலும்
மாற்றங்கமள பரிந்துமரத்துள்ளது.
• பிராண்ட் லலாலகாவில் அதன் லதாற்றத்மத
முன்னிமலப்படுத்தவும்,
தயாரிப்பின்
புவியியல் குறியீடுகள் (ஜிஐ) உரிமமகமளப்
பாதுகாக்கவும்
இது
திருத்தங்கமள
பரிந்துமரத்தது.
பீகாரின் சில GI குறிச்சொற்கள்:
• மதுபானி ஓவியங்கள்
• கதர்னி அரிசி
• மாகஹி பான்
• சிலாவ் காஜா
• ஷாஹி லிச்சி
• பாகல்புரி சர்தாலு
ஆத்மநிர்பர்
பாரத்
தராஜ்கர்
தயாெனா:
மகாராஷ்டிரா முேலிடத்தில் உள்ளது
• ஆத்மாநிர்பர் பாரத் லராஜ்கர் லயாஜனா
(ABRY)
திட்டத்தின்
கீழ்
அதிகபட்ச
பயனாளிகமளக் ககாண்ட மாநிலங்களின்
பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்மதப்
பிடித்துள்ளது, அமதத் கதாடர்ந்து தமிழ்நாடு
மற்றும் குஜராத் உள்ளன.
• மகாராஷ்டிராவில் 6,49,560 பயனாளிகள்
பதிவு
கசய்யப்பட்டுள்ளனர்,
அமதத்
கதாடர்ந்து தமிழ்நாடு (5,35,615), குஜராத்
(4,44,741) மற்றும் கர்நாடகா (3,07,164)
ஆகிலயார் உள்ளனர். மகாராஷ்டிராவில்,
17,524 நிறுவனங்களின் புதிய ஊழியர்களுக்கு
இத்திட்டத்தின்
கீழ்
பயனாளிகளுக்கு
கமாத்தம் ரூ.72 லகாடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சடல்லி காவல்துலற “உன்னதி” என்ற மின்கற்றல் ேளத்லே அறிமுகப்படுத்தியது
• கடல்லி லபாலீஸ் கமிஷனர், ராலகஷ்
அஸ்தானா, புதுதில்லியில் உள்ள அகில
இந்திய கதாழில்நுட்பக் கல்வி கவுன்சில்
(ஏஐசிடிஇ) ஆடிட்லடாரியத்தில் கடல்லி
காவல்துமறயின் முதன்மமத் திட்டமான
‘யுவா’வின் கீழ் ‘உன்னதி’ என்ற மின் கற்றல்
தளத்மத கதாடங்கினார்.
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ஒவ்கவாரு ஆண்டும் 5 லட்சம் லபர் பல்லவறு
குற்றங்களுக்காக கடல்லி காவல்துமறயால்
மகது கசய்யப்படுகிறார்கள். அவர்களில் 85
சதவீதத்திற்கும்
அதிகமாலனார்
முதல்
முமறயாக வருபவர்கள் மற்றும் 10-15
சதவீதம் லபர் மட்டுலம மீண்டும் மீண்டும்
குற்றவாளிகள்.
குெராத்தில் மா உமியா ோம் தமம்பாட்டு
திட்டத்திற்கு அரசு அடிக்கல் நாட்டியது
• குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள
லசாலாவில் உள்ள உமியா வளாகத்தில் மா
உமியா தாம் லமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ்
உமியா மாதா தாம் லகாயில் மற்றும் லகாயில்
வளாகங்களுக்கு மத்திய உள்துமற அமமச்சர்
அமித் ஷா அடிக்கல் நாட்டினார்.
• 74,000 சதுர அடி நிலத்தில் ரூ.1,500 லகாடி
கசலவில் அமவ உருவாக்கப்படும். இந்த
திட்டத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில்
பிரதமர் நலரந்திர லமாடி கிட்டத்தட்ட கலந்து
ககாண்டு உமரயாற்றினார்.
• ‘சப்கபிரயாஸ்’ (அமனவரின் முயற்சிகள்)
என்ற கருத்துக்கு ஒரு உதாரைமாக அவர்
திட்டத்மதக் கூறினார்.
இந்திய ெர்வதேெ அறிவியல் திருவிழாவின் 7வது
பதிப்பு பனாஜியில் சோடங்குகிறது
• லகாவாவின் பனாஜியில் இந்திய சர்வலதச
அறிவியல் திருவிழாவின் ஏழாவது பதிப்மப
மத்திய இமை அமமச்சர் (சுயாதீன
கபாறுப்பு)
அறிவியல்
மற்றும்
கதாழில்நுட்பம் டாக்டர் ஜிலதந்திர சிங்
கதாடங்கி மவத்தார்.
• 4
நாள்
அறிவியல்
திருவிழாவின்
கருப்கபாருள்
‘ஆசாதி
கா
அம்ரித்
மலஹாத்சவ்’
–
“கசழிப்பான
இந்தியாவுக்காக பமடப்பாற்றல், அறிவியல்,
கதாழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமமகமளக்
ககாண்டாடுதல்”.
• முதல் இந்திய சர்வலதச அறிவியல் விழா
கடல்லி ஐஐடியில் 2015 இல் நமடகபற்றது.
அறிவியல் திருவிழாவின் முக்கிய லநாக்கம்,
மக்களிடம்
உள்ள
கண்டுபிடிப்புகமள
பயன்பாட்டிற்கு
ககாண்டு
வருவதும்,
மக்களுக்கு
மலிவு
விமலயில்
கதாழில்நுட்பத்மத
லமம்படுத்துவதும்
ஆகும்.
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US
Fashion
Brand
“Patagonia”
அேன்
ஆலடகளுக்கு
காதி
சடனிலமத்
தேர்ந்சேடுக்கிறது
• அகமரிக்காமவ தளமாகக் ககாண்ட உலகின்
முன்னணி
லபஷன்
பிராண்டான
படலகானியா, இப்லபாது கடனிம் ஆமடகள்
தயாரிப்பதற்கு மகவிமனப்கபாருளான காதி
கடனிம் துணிமயப் பயன்படுத்துகிறது.
• ஜவுளி நிறுவனமான அரவிந்த் மில்ஸ் மூலம்
படலகானியா, குஜராத்தில் இருந்து ரூ.08
லகாடி மதிப்புள்ள கிட்டத்தட்ட 30,000
மீட்டர்
காதி
கடனிம்
துணிமய
வாங்கியுள்ளது.
• படலகானியாவால்
காதி
கடனிம்
வாங்கப்பட்டதன்
மூலம்
காதி
மகவிமனஞர்களுக்கு கூடுதலாக 80 லட்சம்
மனித லநரங்கள், அதாவது 27,720 மனித
நாட்கள் லவமல கிமடத்துள்ளது.
யுசனஸ்தகா சகால்கத்ோவின் துர்கா பூலெலய
அருவமான
கலாச்ொர
பாரம்பரியமாக
அங்கீகரித்துள்ளது
• யுகனஸ்லகா ககால்கத்தாவில் உள்ள துர்கா
பூமஜமய அதன் 2021 இன் அருவமான
கலாச்சார
பாரம்பரிய
பட்டியலில்
லசர்த்துள்ளது,
இது
331
ஆண்டுகள்
பழமமயான நகரம் மற்றும் லமற்கு வங்க
மாநிலத்தின்
மிகப்கபரிய
மத
திருவிழாவிற்கு
சர்வலதச
அங்கீகாரம்
அளிக்கிறது.
• யுகனஸ்லகாவின் அறிவிப்பு வங்காளத்தின்
ஆளும் திரிைாமுல் காங்கிரொல் (TMC)
வரலவற்கப்பட்டது, ஏகனனில் முதல்வர்
மம்தா பானர்ஜி விழாவின் மிகப்கபரிய
புரவலராக பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.
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•

துர்கா பூமஜமய உள்ளடக்கியதன் மூலம்,
இந்தியாவின்
அருவமான
கலாச்சார
பாரம்பரிய பட்டியலில் உள்ள கூறுகளின்
எண்ணிக்மக 14 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சபண்களுக்கான ெட்டப்பூர்வ
திருமண
வயலே
உயர்த்ே
ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது.
• கபண்களுக்கான குமறந்தபட்ச திருமை
வயமத 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும்
திட்டத்திற்கு மத்திய அமமச்சரமவ ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. தற்லபாது, ஆண்களுக்கு
குமறந்தபட்ச திருமை வயது 21 ஆகவும்,
கபண்களுக்கு 18 ஆகவும் உள்ளது.
• குழந்மத திருமைத் தமடச் சட்டம், சிறப்புத்
திருமைச் சட்டம் மற்றும் இந்து திருமைச்
சட்டம்
ஆகியவற்றில்
திருத்தங்கமள
அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் இப்லபாது
திட்டமிட்டுள்ளது.
• இதன் மூலம் கபண் குழந்மதகள் அதிகம்
படிக்க வாய்ப்பு கிமடக்கும். அவர்கள்
தங்கள் சுதந்திரத்மத அனுபவிக்க முடியும்.
அவர்களுக்கு சிறந்த லவமல வாய்ப்புகளும்
கிமடக்கும்”
உத்ேரப் பிரதேெத்தில் கங்கா விலரவுச் ொலலக்கு
பிரேமர் தமாடி அடிக்கல் நாட்டினார்
• உத்தரபிரலதச மாநிலம் ஷாஜகான்பூரில்
கங்கா விமரவுச்சாமலக்கு பிரதமர் நலரந்திர
லமாடி அடிக்கல் நாட்டினார். இமதகயாட்டி
ரூசாவில் உள்ள ரயில்லவ மமதானத்தில்
நமடகபற்ற லபரணியில் பிரதமர் லமாடி
கலந்து ககாண்டு லபசினார்.
• பணிகள்
முடிவமடந்த
பிறகு,
உத்தரபிரலதசத்தின்
மிக
நீளமான
விமரவுச்சாமலயாக இது மாறும். இது
மாநிலத்தின் லமற்கு மற்றும் கிழக்கு
பகுதிகமள இமைக்கும். இது மீரட்டில்
உள்ள பிகஜௌலி கிராமத்திற்கு அருகில்
கதாடங்குகிறது. இது பிரயாக்ராஜில் உள்ள
ஜூடாபூர்
தண்டு
கிராமம்
வமர
நீட்டிக்கப்படும்.
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இந்தியாவின்
மாநிலங்கள்
மற்றும்
ேலலநகரங்கள்: இப்தபாது 28 மாநிலங்கள்
மற்றும் 8 யூனியன் பிரதேெங்கள் 2021
• இந்தியா உலகின் 7வது கபரிய நாடு மற்றும்
உலகின் 2வது அதிக மக்கள் கதாமக
ககாண்ட நாடு. கமாத்தம் 28 மாநிலங்கள்
மற்றும் 8 யூனியன் பிரலதசங்களுடன், இது
இந்தியாவில்
உள்ள
மாநிலங்களின்
ஒன்றியத்மத உருவாக்குகிறது.
• இந்தியா என்பது மாநிலங்களின் ஒன்றியம்
மற்றும்
மாநிலங்களில்,
ஆளுநர்,
ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதியாக, நிர்வாகத்தின்
தமலவராக உள்ளார்.
• இந்தியாவில், ஒவ்கவாரு மாநிலத்திற்கும்
நிர்வாக, சட்டமன்ற மற்றும் நீதித்துமற
மூலதனம் உள்ளது, சில மாநிலங்கள் மூன்று
கசயல்பாடுகளும்
ஒரு
தமலநகரில்
நடத்தப்படுகின்றன.
கசாந்த
முதலமமச்சமரக் ககாண்ட பிரலதசம் அது.
ஒரு மாநிலத்திற்கு தனி அரசாங்கம் உள்ளது.
சோழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்ேகத்லே
தமம்படுத்துவேற்கான துலற லாஜிக்ஸ்டிக்லை
அறிமுகப்படுத்துகிறது
• கதாழில்துமற
மற்றும்
உள்நாட்டு
வர்த்தகத்மத லமம்படுத்துவதற்கான துமற
(DPIIT)
யுனிஃமபட்
லாஜிஸ்டிக்ஸ்
இன்டர்ஃலபஸ் பிளாட்ஃபார்மின் (ULIP)
லஹக்கத்தாமன – ‘லாஜிக்ஸ்டிக்ஸ்’ ஐ
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• யுனிஃமபட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்டர்ஃலபஸ்
பிளாட்ஃபார்ம் (ULIP) லஹக்கத்தான் –
லாஜிக்ஸ்டிக்ஸ் நிதி ஆலயாக் மற்றும் அடல்
இன்லனாலவஷன் மிஷன் ஆகியவற்றால்
ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
பிரேமர் நதரந்திர தமாடி தகாவாவில் வளர்ச்சித்
திட்டங்கலள சோடங்கி லவத்ோர்
• லகாவா
விடுதமல
தினத்மதகயாட்டி,
லகாவாவில் 650 லகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான
பல வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு பிரதமர்
நலரந்திர லமாடி அடிக்கல் நாட்டினார்.
• விழாவில் சுதந்திரப் லபாராட்ட தியாகிகள்
மற்றும் ‘ஆபலரஷன் விஜய்’ வீரர்கமள அவர்
பாராட்டினார்.
• மாநிலத்தின் வளர்ச்சி லவகத்மத தக்க
மவத்துக்ககாண்டதற்காக
முதல்வர்
பிரலமாத் சாவந்மத அவர் பாராட்டினார்.
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அடல் இன்தனாதவஷன் மிஷன் சவர்னாகுலர்
இன்தனாதவஷன்
திட்டத்லே
அறிமுகப்படுத்துகிறது
• நிதி ஆலயாக்கின் அடல் இன்லனாலவஷன்
மிஷன் கவர்னாகுலர் இன்லனாலவஷன்
திட்டத்மத
கவளியிட்டது,
இது
இந்தியாவில் உள்ள கண்டுபிடிப்பாளர்கள்
மற்றும்
கதாழில்முமனலவார்களுக்கு
மமயத்தால்
22
திட்டமிடப்பட்ட
கமாழிகளில்
புதுமம
சுற்றுச்சூழல்
அமமப்மப
அணுக
உதவும்.
இது
கமாழியின்
தமடகமளக்
கடந்து
புதுமமயாளர்கமள லமம்படுத்த உதவும்.
மகாராஷ்டிரா தபருந்து பயணத்திற்காக ொதலா
சமாலபல் செயலி மற்றும் ஸ்மார்ட் கார்லட
அறிமுகப்படுத்தியது
• மகாராஷ்டிரா சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
அமமச்சர்
ஆதித்யா
தாக்கலர,
பிரஹன்மும்மப
மின்சாரம்
மற்றும்
லபாக்குவரத்து
(கபஸ்ட்)
லபருந்து
டிக்ககட்டுகமள
டிஜிட்டல்
மற்றும்
முன்கூட்டிலய வாங்குவதற்கு வசதியாக
சாலலா கமாமபல் பயன்பாடு (ஆப்) மற்றும்
சாலலா
ஸ்மார்ட்
கார்டுகமள
அறிமுகப்படுத்தினார்.
• அவர் NCMC இைக்கமான சிறந்த ஸ்மார்ட்
கார்டு மற்றும் பயணிகளுக்கான புதிய
கட்டைத்
திட்டங்கமளயும்
அறிமுகப்படுத்தினார், ஒன்று ரூ. 70 இல் 10
பயைங்கமள
வழங்கும்
மற்றும்
இன்கனான்று ‘ஃப்களக்ஸிஃலபர்’.
டாக்பிலரம் சோழில்நுட்பம் இந்தியாவின் முேல்
ABDM ஒருங்கிலணந்ே சஹல்த் லாக்கலர
அறிமுகப்படுத்தியது
• ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷனுடன்
(ABDM) ஒருங்கிமைந்த இந்தியாவின் முதல்
கஹல்த் லாக்கமர டாக்பிமரம் கடக்
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• நாட்டில் ஒருங்கிமைந்த டிஜிட்டல் சுகாதார
உள்கட்டமமப்மப லமம்படுத்துவதற்காக
ABDM ஆகஸ்ட் 2020 இல் கதாடங்கப்பட்டது.
ABDM ஒருங்கிமைந்த கஹல்த் லாக்கர் எந்த
கட்டைமும் இல்லாமல் டிஜிட்டல் மற்றும்
சுய-ஒப்புதல் சுகாதார தரவு லமலாண்மம
அமமப்மப பயனர்களுக்கு வழங்கும். இது
மின்னணு முமறயில் சுகாதார பதிவுகமள
லசமித்து நிர்வகிக்கும்.
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நாகாலாந்தின் AFSPA ஐ நீக்குவது குறித்து ஆய்வு
செய்ய உயர்மட்டக் குழுலவ அரசு அலமத்ேது
• நாகாலாந்தில் ஆயுதப் பமடகள் (சிறப்பு
அதிகாரங்கள்) சட்டம் “AFSPA” திரும்பப்
கபறுவதற்கான லகாரிக்மகமய ஆராய ‘ஐந்து
லபர் ககாண்ட’ குழுமவ அமமக்க இந்திய
அரசு முடிவு கசய்துள்ளது.
• இந்தியப் பதிவாளர் கஜனரலும், மக்கள்
கதாமக கைக்ககடுப்பு ஆமையருமான
விலவக் லஜாஷி தமலமமயிலான குழு, 45
நாட்களுக்குள்
தனது
பரிந்துமரகமள
சமர்ப்பிக்கும்.
• உள்துமற
அமமச்சகத்தின்
கூடுதல்
கசயலாளர் பியூஷ் லகாயல் அதன் உறுப்பினர்
கசயலாளராக
இருப்பார்.
நாகாலாந்து
தமலமமச் கசயலாளர் மற்றும் டிஜிபி
மற்றும் அசாம் மரபிள்ஸ் டிஜிபி ஆகிலயார்
குழுவின்
மற்ற
உறுப்பினர்களாக
இருப்பார்கள்.
இமாச்ெல பிரதேெத்தில் 4 நீர் மின் திட்டங்களுக்கு
பிரேமர் தமாடி அடிக்கல் நாட்டினார்
• இமாச்சலப் பிரலதச மாநிலம் மண்டியில்
11000 லகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான நீர்மின்
திட்டப் பணிகமள பிரதமர் நலரந்திர லமாடி
கதாடங்கி மவத்து அடிக்கல் நாட்டினார்.
• சுமார் 2,080 லகாடி ரூபாய் கசலவில்
கட்டப்பட்ட 111 கமகாவாட் திட்டமான
சாவ்ரா-குட்டு நீர் மின் திட்டத்மத அவர்
திறந்து மவத்தார். 3 தசாப்தங்களாக
நிலுமவயில் உள்ள லரணுகாஜி அமை
திட்டத்திற்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டினார்.
• 40 கமகாவாட் திறன் ககாண்ட இந்த திட்டம்
சுமார் ரூ.7,000 லகாடி கசலவில் கட்டப்படும்.
மற்ற திட்டங்கள்: லுஹ்ரி நிமல 1 நீர் மின்
திட்டம் மற்றும் ஹமிர்பூர் மாவட்டத்தின்
முதல் நீர்மின் திட்டமான கதௌலாசித் நீர்
மின் திட்டம்.
ஐஐடி
கான்பூரில்
பிளாக்செயின்
அடிப்பலடயிலான டிஜிட்டல் பட்டங்கலள
பிரேமர் தமாடி சோடங்கி லவத்ோர்
• லதசிய பிளாக்கசயின் திட்டத்தின் கீழ், ஐஐடி
கான்பூரின் 54வது பட்டமளிப்பு விழாவில்
பிளாக்கசயின்
அடிப்பமடயிலான
டிஜிட்டல் பட்டங்கமள பிரதமர் நலரந்திர
லமாடி கதாடங்கி மவத்தார்.
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•

பின்னர் பிரதமர் கான்பூர் கமட்லரா ரயில்
திட்டத்தின் முடிக்கப்பட்ட பகுதி மற்றும்
பினா-பாங்கி மல்டிபுராடக்ட் மபப்மலன்
திட்டத்மதயும் திறந்து மவத்தார். இந்த
டிஜிட்டல்
பட்டங்கள்
உலகளவில்
சரிபார்க்கப்படலாம்
மற்றும்
மறக்க
முடியாதமவ.
பினா (எம்.பி.)-பாங்கி (உ.பி.) மல்டிபுராடக்ட்
லபப்லலன் திட்டத்லே பிரேமர் தமாடி சோடங்கி
லவத்ோர்
• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி 1524 லகாடி ரூபாய்
(ரூ. 1227) கசலவில் 356 கிமீ நீளமுள்ள பினா
சுத்திகரிப்பு நிமலயம் (மத்தியப் பிரலதசம்)பாங்கியில் (கான்பூர், உ.பி.) மல்டிபுராடக்ட்
மபப்மலன் திட்டத்மத (ஆண்டுக்கு 45
மில்லியன் கமட்ரிக் டன் திறன்) திறந்து
மவத்தார். உ.பி.யில் லகாடிகள் மற்றும்
எம்.பி.யில் ரூ.297 லகாடிகள்)
• டிசம்பர் 2021 (PNGRB அங்கீகாரத்திலிருந்து 3
ஆண்டுகள்) அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிமறவு
அட்டவமைக்கு
ஒரு
மாதத்திற்கு
முன்னதாகவும்,
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
கசலவிற்குள் இந்த திட்டம் முடிக்கப்பட்டு,
கசயல்படுத்தப்பட்டது.
• இது பினா சுத்திகரிப்பு நிமலயத்திலிருந்து
தயாரிப்புகமள பாதுகாப்பான மற்றும்
திறமமயான கவளிலயற்றத்மத வழங்கும்
மற்றும் கிழக்கு உ.பி., மத்திய உ.பி., வடக்கு
பீகார் மற்றும் கதற்கு உத்தரகாண்ட்
ஆகியவற்றில் தயாரிப்புகள் கிமடப்பமத
லமம்படுத்தும்.
ஹூஸ்டன் தகாவிட்-19 ேடுப்பூசி Corbevax
இந்தியாவில் பயன்படுத்ே DCGI அனுமதிலயப்
சபற்றுள்ளது
• கடக்சாஸ் குழந்மதகள் மருத்துவமமன
(TCH) மற்றும் லபய்லர் காலலஜ் ஆஃப்
கமடிசின் (PCM) ஆகியமவ, கார்கபவாக்ஸ்,
புலராட்டீன் சப்யூனிட் லகாவிட் தடுப்பூசி,
இந்தியாவில் அமத கவளியிட இந்திய
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு கஜனரல் (DCIG)
அனுமதிமயப் கபற்றுள்ளதாக அறிவித்தன.
• தடுப்பூசி
ஆன்டிகஜனின்
ஆரம்ப
கட்டுமானம் மற்றும் உற்பத்தி கசயல்முமற
TCH இன் தடுப்பூசி லமம்பாட்டு மமயத்தில்
உருவாக்கப்பட்டது
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ெனவரி 2022 இல் UNSC இன் பயங்கரவாே
எதிர்ப்புக் குழுவின் ேலலவராக இந்தியா
இருக்கும்
• 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2022 ஜனவரியில்
UNSCயின் பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழுவின்
தமலவராக
இந்தியா
இருக்கும்.
அகமரிக்காவில்
9/11
பயங்கரவாதத்
தாக்குதமல அடுத்து 28 கசப்டம்பர் 2001
அன்று ஒருமனதாக ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட
பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம் 1373 மூலம்
பயங்கரவாத எதிர்ப்புக் குழு நிறுவப்பட்டது.
• உள்நாட்டிலும்
உலககங்கிலும்
உள்ள
பயங்கரவாத
நடவடிக்மககமள
எதிர்ககாள்வதற்கான சட்ட மற்றும் நிறுவன
திறமன லமம்படுத்துவமத லநாக்கமாகக்
ககாண்ட நாடுகள் பல நடவடிக்மககமளச்
கசயல்படுத்தக் லகாரும் தீர்மானம் 1373 ஐச்
கசயல்படுத்துவமதக்
கண்காணிக்கும்
பணிமய இந்தக் குழுவுக்கு அளித்தது.
State News
நாகாலாந்து காவல்துலற ‘Call Your Cop’ என்ற
சமாலபல் செயலிலய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது
• நாகாலாந்து டிஜிபி டி. ஜான் லாங்குமர்,
லகாஹிமாவில்
உள்ள
லபாலீஸ்
தமலமமயகத்தில்
‘உங்கள்
காவலமர
அமழக்கவும்’
கமாமபல்
கசயலிமய
அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தினார்.
• இந்த கசயலிமய Excellogics Tech Solutions Pvt
Ltd உருவாக்கியுள்ளது. இந்த கசயலியானது
மாநிலத்தின்
அமனத்து
குடிமக்களும்
குறிப்பாக
துன்பத்தில்
உள்ளவர்கள்
காவல்துமறமய லநரடியாகத் கதாடர்பு
ககாள்ள
ஒரு
கிளிக்கில்
எளிதாகக்
கிமடக்கும்.
தராப்தவ தெலவலய சோடங்கிய முேல் இந்திய
நகரமாக வாரணாசி ஆனது
• உத்தரப்பிரலதசத்தில் உள்ள வாரைாசி நகரம்
லபாக்குவரத்து கநரிசமலக் குமறக்கும்
வமகயில்
கபாதுப்
லபாக்குவரத்து
முமறயாக
லராப்லவ
லசமவமயத்
கதாடங்கும் முதல் இந்திய நகரமாக மாற
உள்ளது.
• உத்லதச லராப்லவ கான்ட் ரயில் நிமலயம்
(வாரைாசி சந்திப்பு) முதல் சர்ச் சதுக்கம்
(லகாடவுலியா) வமர 45 கிமீ வான்வழி
தூரத்மத உள்ளடக்கியதாக அமமக்கப்படும்.
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தகரள
சுற்றுலாத்துலற
அனுபவ
சுற்றுலாவுக்காக
ஸ்ட்ரீட்
திட்டத்லே
அறிமுகப்படுத்தியது
• லகரள சுற்றுலாத்துமறயானது, லகரளாவின்
உட்புறம் மற்றும் கிராமப்புற உள்பகுதிகளில்
சுற்றுலாமவ லமம்படுத்தவும், ஆழமாக
எடுத்துச் கசல்லவும் ‘ஸ்ட்ரீட்’ திட்டத்மத
அறிமுகப்படுத்தியது.
• இந்தத் திட்டமானது பார்மவயாளர்களுக்கு
இந்த
இடங்களில்
உள்ள
பல்லவறு
வமகயான
சலுமககமள
அனுபவிக்க
உதவும். ஸ்ட்ரீட் என்பது நிமலயான,
உறுதியான, கபாறுப்பான, அனுபவமிக்க,
இன, சுற்றுலா மமயங்களின் சுருக்கமாகும்.
நாகா பாரம்பரிய கிராமமான கிொமாவில்
ஹார்ன்பில் திருவிழா சகாண்டாடப்பட்டது
• நாகாலாந்தின்
மிகப்கபரிய
கலாச்சார
களியாட்டமான ஹார்ன்பில் திருவிழா, நாகா
பாரம்பரிய கிராமமான கிசாமாவில் ஒலர
கூமரயில் பாரம்பரிய இமச, நடனங்கள்
மற்றும் சமகாலத்திய வண்ைமயமான
காட்சிகளுடன் கதாடங்கியது.
• இது ஹார்ன்பில் திருவிழாவின் 22வது
பதிப்பாகும்,
இது
நாகாலாந்தின்
6
மாவட்டங்களில் ககாண்டாடப்படும்.
40வது பதிப்பு இந்திய ெர்வதேெ வர்த்ேக
கண்காட்சியில் பீகார் ேங்கப் பேக்கம் சவன்றது
• கடல்லியில் உள்ள பிரகதி மமதானத்தில்
இந்திய சர்வலதச வர்த்தக கண்காட்சி (IITF)
2021 இன் 40வது பதிப்மப மத்திய வர்த்தகம்
மற்றும் கதாழில்துமற அமமச்சர் பியூஷ்
லகாயல் கதாடங்கி மவத்தார்.
• ‘ஆத்மநிர்பர் பாரத்’ என்ற கருப்கபாருமளக்
ககாண்டு, ‘உள்ளூர்களுக்கான குரல்’ என்ற
கருத்மத லமலும் லமம்படுத்துவதற்காக,
இந்திய வர்த்தக லமம்பாட்டு அமமப்பால்
இது ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது.
• 40வது IITF இன் கூட்டாளி மாநிலமாக பீகார்
உள்ளது, லமலும் கவனம் கசலுத்தும்
மாநிலங்கள்
உத்தரபிரலதசம்
மற்றும்
ஜார்கண்ட் ஆகும்.
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ொர்கண்ட் முேல்வர் ‘ஹமர் அபான் பட்செட்’
இலணய ேளத்லே சோடங்கினார்
• ஜார்கண்ட் முதல்வர் லஹமந்த் லசாரன்,
ராஞ்சியில் உள்ள முதல்வரின் குடியிருப்பு
அலுவலகத்தில் இருந்து மாநில நிதித்
துமறயால் தயாரிக்கப்பட்ட ‘ஹமர் அபான்
பட்கஜட்’
என்ற
இமையதள
லபார்ட்டமலயும்,
கமாமபல்
அப்ளிலகஷமனயும் கதாடங்கினார்.
• இந்த லபார்ட்டல் மூலம், மாநிலத்தின் கபாது
மக்கள் 2022-23 பட்கஜட்டுக்கான தங்கள்
ஆலலாசமனகமளப் பகிர்ந்து ககாள்ளலாம்.
• கபாதுமக்கள்
ட்விட்டர்,
லபஸ்புக்,
வாட்ஸ்அப்
மற்றும்
மின்னஞ்சல்
மூலமாகவும்,
ஆண்ட்ராய்டு
லபான்களுக்கான கூகுள் ப்லள ஸ்லடாரில்
இருந்து ‘ஹமர் பட்கஜட்’ பதிவிறக்கம்
கசய்வதன் மூலம் கசயலி மூலமாகவும்
ஆலலாசமனகமள வழங்கலாம்.
ேமிழகத்தின் 16வது பறலவகள் ெரணாலயமாக
கழுதவலி ெதுப்பு நிலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
• தமிழகத்தின் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்
அமமந்துள்ள கழுலவலி சதுப்பு நிலம் 16வது
பறமவகள் சரைாலயமாக சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்
வனத்துமற
கசயலாளரால்
சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநிமல
மாற்ற அமமச்சரால் அறிவிக்கப்பட்டது.
• வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன்
பிரிவு 18 இன் துமைப்பிரிவு (1) இன் கீழ்
இந்த அறிவிப்பு கசய்யப்பட்டது. கழுலவலி
சதுப்பு
நிலங்கள்
கதன்னிந்தியாவில்
புலிகாட் ஏரிக்குப் பிறகு 2வது கபரிய உவர்
நீர் ஏரி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஹிமாச்ெல் அரசு சபாது வலக ஆலணயத்லே
அலமத்ேது
• இமாச்சலப்
பிரலதச அரசு, மத்தியப்
பிரலதசத்மதப்
லபான்று
உயர்
சாதியினருக்கான
ஆமையத்மத
அமமப்பதாக அறிவித்தது. ‘சாமான்ய வர்க்
ஆலயாக்’ என கபயரிடப்படும் இந்த
ஆமையம், 2021 பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில்
சட்டசமபயின் பட்கஜட் கூட்டத்கதாடருக்கு
அடுத்ததாக மாநில சட்டமன்றம் கூடும்
லபாது, மூன்று மாதங்களில் சட்டமியற்றும்
சட்டத்தின் மூலம் முமறப்படுத்தப்படும்.
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ஹிமாச்சலப் பிரலதசத்தில் ஏற்கனலவ ஒரு
பட்டியல் சாதி ஆமையம் கசயல்பட்டு
வருகிறது, இதற்கு முன்னாள் சிம்லா எம்பி
வீலரந்திர காஷ்யப் தமலமம தாங்குகிறார்.
சமாத்ே பதிவு செய்யப்பட்ட மின் வாகனங்களில்
உத்ேரப் பிரதேெம் முேலிடத்தில் உள்ளது
• நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்காலக் கூட்டத்
கதாடரில், மத்திய சாமலப் லபாக்குவரத்து
மற்றும் கநடுஞ்சாமலத் துமற அமமச்சர்
நிதின் கட்கரி, இந்தியாவில் மின்சார
வாகனங்களின்
(EV)
நிமல
குறித்து
ராஜ்யசபாவில் கதரிவித்தார்.
• தரவுகளின்படி,
இந்தியாவில் கமாத்தம்
870,141 பதிவுகசய்யப்பட்ட EVகள் உள்ளன,
255,700 பதிவுகசய்யப்பட்ட EVகளுடன்
உத்தரப் பிரலதசம் (UP) முதலிடத்மதப்
பிடித்துள்ளது.
• உ.பி.க்கு அடுத்தபடியாக கடல்லி (125,347),
கர்நாடகா
(72,544),
பீகார்
(58,014),
மகாராஷ்டிரா
(52,506)
ஆகியமவ
அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
மத்தியப் பிரதேெ அரசு குவாலியரில் முேல்
ட்தரான் தமளாலவ ஏற்பாடு செய்ேது
• மத்தியப் பிரலதசத்தில், நாட்டிலலலய முதல்
ஆளில்லா விமான கண்காட்சி குவாலியரில்
ஏற்பாடு
கசய்யப்பட்டது.
குவாலியர்
ட்லரான் லமளாமவ சிவில் விமான
லபாக்குவரத்து அமமச்சகம், இந்திய அரசு,
மத்தியப் பிரலதச அரசு மற்றும் இந்திய
வர்த்தக மற்றும் கதாழில் கூட்டமமப்பு
(FICCI) இமைந்து ஏற்பாடு கசய்தன.
• குவாலியரில் “ட்லரான் லமளா”வில் கலந்து
ககாண்ட
இமளஞர்கள்
மற்றும்
விவசாயிகளிடம்
உமரயாற்றிய
எம்.பி
முதல்வர், ட்லரான் கதாழில்நுட்பத்மதப்
பயன்படுத்தி மத்தியப் பிரலதசம் முன்னணி
மாநிலமாக மாற்றப்படும் என்றார்.
பசுலம லஹட்ரென் உற்பத்திக்காக BPCL BARC
உடன் இலணந்துள்ளது
• பாரத்
கபட்லராலியம்
கார்ப்பலரஷன்
லிமிகடட் (BPCL) பசுமம மஹட்ரஜன்
உற்பத்திக்கான
அல்கமலன்
எலக்ட்லராமலஸ்
கதாழில்நுட்பத்மத
அளவிட
பாபா
அணு
ஆராய்ச்சி
மமயத்துடன் (BARC) இமைந்துள்ளது.
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புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இலக்குகமள
அமடவதற்கும்,
பசுமமக்குடில்
வாயு
கவளிலயற்றத்மதக்
குமறப்பதற்கும்
இந்தியாவின்
உறுதிப்பாட்மட
ஆதரிப்பதற்கான முதல் முயற்சி இதுவாகும்.
• எலக்ட்லராமலசர்
ஆமலகள் தற்லபாது
இறக்குமதி கசய்யப்படுகின்றன, லமலும்
இந்த ஒத்துமழப்பு “பசுமம மஹட்ரஜன்
உற்பத்திக்கான
அல்கமலன்
எலக்ட்லராமலசர்
கதாழில்நுட்பத்மத
அளவிடுதல்” ஆகும்
“மிஷன் ெக்தி லிவிங் தலப்” சோடங்குவேற்கு
ஒடிொ UNCDF உடன் இலணந்துள்ளது
• ஒடிசா
ஐக்கிய
நாடுகளின்
மூலதன
லமம்பாட்டு
நிதியத்துடன்
(UNCDF)
கபண்களின் நிதி லமம்பாட்டிற்காக “மிஷன்
சக்தி வாழும் ஆய்வகத்மத” கதாடங்க ஒரு
ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டது.
• நிதி ஆலராக்கியத்திற்கான உலகளாவிய
மமயம், கபண்கமள கபாருளாதார ரீதியாக
லமம்படுத்துவதற்கும் பாலின சமத்துவத்மத
லமம்படுத்துவதற்கும் மிஷன் சக்தி லிவிங்
ஆய்வகத்மதத் கதாடங்க உள்ளது.
• டிஜிட்டல் கதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் இகாமர்மெப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்,
கபண்கள், சுயஉதவி குழுக்கள் (SHGs) மற்றும்
குடும்பங்களின் வருமானம் மற்றும் நிதி
நல்வாழ்மவ அதிகரிக்கும், திட்டமிடுதல்,
லசமிப்பு, கடன் வாங்குதல் அல்லது
சிறப்பாகச் கசலவு கசய்தல் லபான்ற
காரணிகளில் உதவுவதன் மூலம்.
உத்ேரகாண்டின்
அஸ்காட்
வனவிலங்கு
ெரணாலயம்
சுற்றுச்சூழல்
உணர்திறன்
மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டது
• சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிமல
மாற்றம்
அமமச்சகம்
(MoEF&CC),
உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பித்லதாராகர்
மாவட்டத்தில்
உள்ள
அஸ்லகாட்
வனவிலங்கு சரைாலயத்தின் எல்மலமயச்
சுற்றி 65 சதுர கிலலாமீட்டர் பரப்பளமவ
அஸ்லகாட்
வனவிலங்கு
சரைாலய
சுற்றுச்சூழல் உைர்திறன் மண்டலமாக (ESZ)
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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அறிவிக்கப்பட்ட
பகுதி
அஸ்காட்
வனவிலங்கு சரைாலயத்மதச் சுற்றி 0 முதல்
22 கிமீ வமர பரவியுள்ளது.
• அஸ்காட்
வனவிலங்கு
சரைாலயம்,
அழிந்துவரும் முதன்மம இனமான கஸ்தூரி
மான் மற்றும் அதன் வாழ்விடத்மதப்
பாதுகாப்பதற்காக நிறுவப்பட்டது. அஸ்காட்
வனவிலங்கு சரைாலயம் கஸ்தூரி மான்
பூங்கா என்றும் அமழக்கப்படுகிறது
நிலலயான விவொயத்திற்காக UN-FAO & ICAR
உடன் ஆந்திரப் பிரதேெம் இலணந்துள்ளது
• ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் உைவு மற்றும்
லவளாண்மம அமமப்பு (FAO) ஆந்திரப்
பிரலதச அரசுடன் விவசாயிகளுக்கு நல்ல
பண்மை லமலாண்மம நமடமுமறகள்
மற்றும் நிமலயான விவசாய முமறகளில்
பயிற்சி
அளிப்பதற்கான
ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளது. FAO தவிர, இந்திய
லவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் திட்டத்தில்
ஒத்துமழக்கிறது.
ொர்கண்ட்
முேல்வர்
மாதவாயிஸ்டுகளால்
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ெஹய் திட்டத்லே
சோடங்கினார்
• ஜார்கண்ட்
மாநிலத்தின்
மாலவாயிஸ்டுகளால்
பாதிக்கப்பட்ட
மாவட்டங்களில் இளம் விமளயாட்டுத்
திறமமயாளர்கமள
வளர்ப்பமத
லநாக்கமாகக்
ககாண்டு,
ஜார்கண்ட்
முதலமமச்சர்
லஹமந்த்
லசாரன்,
இமளஞர்களின் ஆவல் (SAHAY) திட்டத்மதப்
பயன்படுத்துவதற்கான
விமளயாட்டு
நடவடிக்மகமயத்
கதாடங்கினார்.
மாநிலத்தின் 24 மாவட்டங்களில் 19
மாவட்டங்கமள
பாதித்த
இடதுசாரி
தீவிரவாதத்மத (LWE) கட்டுப்படுத்த இந்த
திட்டம் கதாடங்கப்பட்டுள்ளது. கிராமங்கள்
முதல்
வார்டு
வமரயிலான
14-19
வயதுக்குட்பட்ட
சிறுவர்,
சிறுமியர்
இத்திட்டத்தின்
கீழ்
பதிவு
கசய்து
கூமடப்பந்து, மகப்பந்து, ஹாக்கி மற்றும்
தடகளப் லபாட்டிகளில் தங்கள் திறமமகமள
கவளிப்படுத்த வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
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ஹரியானா
விலளயாட்லட
தமம்படுத்துவேற்காக ‘தகல் நர்ெரி திட்டம் 202223’ ஐ அறிமுகப்படுத்தியது
• ஹரியானா
மாநிலத்தின் விமளயாட்டு
மற்றும் இமளஞர் விவகாரங்களுக்கான
அமமச்சர்
சந்தீப்
சிங்,
மாநிலத்தில்
விமளயாட்மட லமம்படுத்துவதற்காக ‘லகல்
நர்சரி திட்டம் 2022-23’ ஐத் கதாடங்கினார்.
• ஹரியானாமவச் லசர்ந்த வீரர்கள் தங்களது
விமளயாட்டுத் திறமமயால் மாநிலத்துக்கு
சர்வலதச அளவில் புதிய அமடயாளத்மதக்
ககாடுத்துள்ளனர்.
• மாநிலத்தில்
புதிய
விமளயாட்டுத்
திறன்கமள உருவாக்க மாநில அரசு
எப்லபாதும் முயற்சி கசய்து வருகிறது.
ேமிழ்நாடு அரசு ‘ேமிழ் ோய் வாழ்த்து’ பாடலல
மாநில பாடலாக அறிவித்ேது
• தமிழ்நாடு அரசு ‘தமிழ் தாய் வாழ்த்து’
பாடமல மாநில கீதமாக அறிவித்துள்ளது.
அமனத்து
கல்வி
நிறுவனங்கள்,
பல்கமலக்கழகங்கள், அரசு அலுவலகங்கள்
மற்றும் கபாதுத்துமற நிறுவனங்களில்
ஏலதனும் கசயல்பாடுகள் கதாடங்கும் முன்
இமதப் பாட லவண்டும்.
• ‘தமிழ் தாய் வாழ்த்து’ ஒரு பிரார்த்தமனப்
பாடல் என்றும், கீதம் அல்ல என்றும்
கசன்மன
உயர்நீதிமன்றம்
சமீபத்தில்
தீர்ப்பளித்தமத அடுத்து இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ‘தமிழ் தாய் வாழ்த்து’
1970 முதல் அதிகாரப்பூர்வ அந்தஸ்மத
அனுபவித்து வருகிறது.
சேலுங்கானாவில் ெர்வதேெ நடுவர் மற்றும்
மத்தியஸ்ே லமயம் திறக்கப்பட்டது
• இந்தியாவின் தமலமம நீதிபதி (CJI) நீதிபதி
என்வி ரமைா மற்றும் கதலுங்கானா
முதல்வர் லக சந்திரலசகர் ராவ் ஆகிலயார்
கதலுங்கானா மாநிலம் மஹதராபாத்தில்
உள்ள பீனிக்ஸ் விலக டவரில் இந்தியாவின்
முதல் சர்வலதச நடுவர் மற்றும் மத்தியஸ்த
மமயத்மத (IAMC) திறந்து மவத்தனர்.
• சிங்கப்பூர் மற்றும் இங்கிலாந்து லபான்ற
நாடுகளில் இருந்து சர்வலதச அளவில்
பாராட்டப்பட்ட
நடுவர்கள்
மற்றும்
மத்தியஸ்தர்கள் இந்த மமயத்மத எம்பானல்
கசய்பவர்களில் அடங்குவர்.
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குெராத்தில் பதயாஎத்ேனால் ஆலலலய நிறுவ
GACL, GAIL குழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில்
(MoU) லகசயழுத்திட்டுள்ளன.
• குஜராத் அல்கலீஸ் அண்ட் ககமிக்கல்ஸ்
லிமிகடட் (GACL) மற்றும் GAIL (India) Limited
ஆகியமவ குஜராத்தில் ஒரு நாமளக்கு 500
கிலலா லிட்டர் (KLD) உற்பத்தி திறன்
ககாண்ட
பலயாஎத்தனால்
ஆமலமய
அமமப்பதற்கான
புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தில் (MoU) மககயழுத்திட்டுள்ளன.
• கச்சா
எண்கைய்
இறக்குமதிமயக்
குமறப்பதற்காக 2025ஆம் ஆண்டுக்குள்
கபட்லராலில் 20% எத்தனால் கலப்பதற்காக
இந்தியப்
பிரதமர்
நலரந்திர
லமாடி
அறிமுகப்படுத்திய சாமல வமரபடத்தின்
வரிமசயில் இந்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம்
மககயழுத்தானது.
நாகாலாந்து நியுலாண்ட், செமினியு, சுமுசகடிமா
ஆகிய 3 புதிய மாவட்டங்கலள உருவாக்குகிறது
• நாகாலாந்து
அரசு
மூன்று
புதிய
மாவட்டங்கமள
உருவாக்குவதாக
அறிவித்துள்ளது, அதாவது Tseminyu, Niuland
மற்றும்
• இது மாநிலத்தின் 12வது மாவட்டமான
லநாக்லக்
கதாடங்கப்பட்டு
ஒரு
வருடத்திற்குள் வந்துள்ளது. மூன்று புதிய
மாவட்டங்கமளச் லசர்த்தால், நாகாலாந்து
இப்லபாது
15
மாவட்டங்கமளக்
ககாண்டிருக்கும். லகாஹிமா மாவட்டத்தில்
உள்ள கசமினியு துமைப்பிரிவு ஒரு
மாவட்டமாக
தரம்
உயர்த்தப்பட்ட
நிமலயில், திமாபூர் மாவட்டத்தில் இருந்து
நியூலாண்ட் மற்றும் சுமுககடிமா ஆகியமவ
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹரியானா கர்னாலில் புதிய ஒருங்கிலணந்ே
கட்டலள மற்றும் கட்டுப்பாட்டு லமயத்லே
சோடங்கியுள்ளது
• கர்னால் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ்
புதிய ஒருங்கிமைந்த கட்டமள மற்றும்
கட்டுப்பாட்டு
மமயத்மத
(ஐசிசிசி)
ஹரியானா முதல்வர் மலனாகர் லால் கட்டார்
திறந்து மவத்தார்.
• புதிய கட்டமள மற்றும் கட்டுப்பாட்டு
மமயம், அடாப்டிவ் டிராஃபிக் கட்டுப்பாடு,
தானியங்கி நம்பர் பிலளட் அங்கீகாரம்,
சிவப்பு விளக்கு மீறல் மற்றும் லவக மீறல்
லபான்ற
லமம்பட்ட
அமமப்புகளின்
கசயல்பாட்மட கசயல்படுத்தும்.
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பஞ்ொப் முேல்வர், ெகன்னாேர் ரே யாத்திலரக்கு
‘மாநில விழா’ என்ற தடக் சகாடுத்ோர்
• பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி
கிருஷ்ைா
பல்ராம்
ஜகந்நாதர்
ரத
யாத்திமரமய
ஆண்டுலதாறும்
அரசு
விழாவாக அறிவித்துள்ளார். இதற்கான
அறிவிப்பு 25வது ஸ்ரீ கிருஷ்ைா பல்ராம்
ஜகன்னாதர் ரத யாத்திமரமய ககாடியமசத்து
துவக்கி
மவக்கும்
லபாது
கவளியிடப்பட்டது.
• பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் உள்ள
இஸ்கான் லகாயிலுக்கு ரூ.51 லகாடி மானியம்
வழங்கப்படும்
என்றும்
அறிவித்தார்.
பஞ்சாப் அரசு பாட்டியாலாவில் 20 ஏக்கர்
நிலத்தில் பகவத் கீமத மற்றும் ராமாயை
ஆராய்ச்சி மமயத்மதயும் உருவாக்கி வருவது
குறிப்பிடத்தக்கது.
உ.பி
அரசு
‘இலவெ
ஸ்மார்ட்தபான்
தயாெனா’லவ
டிெம்பர்
25ஆம்
தேதி
சோடங்கவுள்ளது
• உத்தரப்
பிரலதசத்தில் உள்ள லயாகி
ஆதித்யநாத் அரசு, பாரதீய ஜனதா கட்சியின்
மூத்த தமலவரும், முன்னாள் பிரதமருமான
அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் பிறந்தநாளான
டிசம்பர்
25-ஆம்
லததி
‘இலவச
ஸ்மார்ட்லபான் லயாஜனா’ திட்டத்மத
அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
• இத்திட்டத்தின்
கீழ்,
மாநில
அரசு
பட்டப்படிப்பு மற்றும் அதற்கு லமற்பட்ட
இறுதியாண்டு
மாைவர்களுக்கு
ஸ்மார்ட்லபான் மற்றும் லடப்கலட்கமள
விநிலயாகிக்கும்.
ஒடிொவின் மிக நீளமான பாலமான ‘டி-தெது’
கட்டாக்கில் ஒடிொ முேல்வர் திறந்து லவத்ோர்
• ஒடிசாவின் கட்டாக் மாவட்டத்தில் மகாநதி
ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள மாநிலத்தின்
மிக நீளமான பாலமான ‘டி-லசது’மவ
அம்மாநில முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் திறந்து
மவத்தார்.
• 111 லகாடி கசலவில் ‘டி’ என்ற ஆங்கில
எழுத்து வடிவில் பாலம் கட்டப்பட்டது.
படாம்பாவில்
உள்ள
லகாபிநாத்பூர்,
பாங்கியில் உள்ள மபலதஸ்வர் மற்றும்
கட்டாக்கில் உள்ள சிங்கநாத் பிதாமவ
இமைக்கும் 4 கிமீ நீள பாலம், படாம்பா
மற்றும் பாங்கி மபலதஸ்வர் இமடலயயான
தூரத்மத கிட்டத்தட்ட 45 கிமீ குமறக்கும்.
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கும்பல் வன்முலற, ஆணவக் சகாலலகலளத்
ேடுக்கும் மதொோ ொர்க்கண்ட் ெட்டெலபயில்
நிலறதவற்றப்பட்டது
• ஜார்கண்ட்
சட்டமன்றத்தில்
கும்பல்
வன்முமற மற்றும் கும்பல் ககாமலகள்
தடுப்பு
மலசாதா,
2021
நிமறலவற்றப்பட்டுள்ளது,
இது
அரசியலமமப்பு
உரிமமகளின்
“திறமமயான
பாதுகாப்மப”
வழங்குவமதயும் மாநிலத்தில் கும்பல்
வன்முமறமயத் தடுப்பமதயும் லநாக்கமாகக்
ககாண்டுள்ளது.
• ஒரு திருத்தத்மதச் லசர்த்த பிறகு, மலசாதா
நிமறலவற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு
அனுப்பப்பட்டது.
ேமிழ்நாடு அரசு “CM டாஷ்தபார்டு ேமிழ்நாடு
360″
என்ற
கண்காணிப்பு
அலமப்லப
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• தமிழக அரசு கசன்மனயில் முதல்வர் (CM)
டாஷ்லபார்டு கண்காணிப்பு அமமப்பான
“CM டாஷ்லபார்டு தமிழ்நாடு 360” ஐ
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• அமைகளில்
நீர்
லசமிப்பு
மற்றும்
மமழப்கபாழிவு
முமறகள்
குறித்த
புதுப்பிப்புகளுடன்,
அவற்றின்
கசயல்படுத்தல் நிமல, நிதி ஒதுக்கீடு,
பயனாளிகளின் எண்ணிக்மக உள்ளிட்ட
அமனத்து நலத்திட்டங்கமளயும் முதல்வர்
கண்காணிக்க இது உதவும்.
உலக ெங்கீத் ோன்சென் விழா மத்திய
பிரதேெத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது
• மத்தியப்
பிரலதசத்தில், உலக சங்கீத்
தான்கசன் விழாவின் 97வது பதிப்பு
குவாலியரில் கதாடங்கியது. ஐந்து நாள் உலக
சங்கீத் தான்கசன் திருவிழா டிசம்பர் 25 முதல்
டிசம்பர் 30 வமர நகரத்தில் கதாடங்குகிறது.
• நிகழ்ச்சியின்
லமமட ஓம்காலரஷ்வரில்
அமமந்துள்ள
சித்தநாத்
லகாயிலின்
கருப்கபாருளில்
கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா மட்டுமின்றி கவளிநாடுகளில்
இருந்தும் ஏராளமான கமலஞர்கள் இந்த
இமச விழாவில் பங்லகற்பார்கள்.
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‘மீண்டும் மஞ்ெப்லப’ திட்டத்லே ேமிழக
முேல்வர் சோடங்கி லவத்ோர்
• தமிழக முதல்வர் மு.க. கபாதுமக்கள்
துணிப்மபகமள
பயன்படுத்துவமத
ஊக்குவிக்கவும், பிளாஸ்டிக் மபகமள
பயன்படுத்துவமத தடுக்கவும் ‘மீண்டும்
மஞ்சப்மப’
திட்டத்மத
ஸ்டாலின்
கதாடங்கி மவத்தார்.
• ‘மஞ்சள்’ துணிப் மப அல்லது ‘மஞ்சப்மப’
என்று தமிழில் அமழக்கப்படும் இந்த
விழிப்புைர்வுப் பிரச்சாரம், சுற்றுச்சூழலுக்கு
உகந்த இந்தப் மபயின் பயன்பாட்டிற்குத்
திரும்பவும்,
பிளாஸ்டிக்
மபகமள
அப்புறப்படுத்தவும்
மக்கமள
ஊக்கப்படுத்துவமத
லநாக்கமாகக்
ககாண்டது.
• ஜனவரி 1, 2019 முதல் 14 வமகயான
பிளாஸ்டிக்குகளின் உற்பத்தி, பயன்பாடு,
லசமிப்பு,
விநிலயாகம்,
லபாக்குவரத்து
அல்லது விற்பமன ஆகியவற்றுக்கு மாநில
அரசு தமட விதித்துள்ளது.
ஹரியானா முேல்வர் ‘ஹரியானா சகௌஷல்
தராஸ்கர்
நிகாம்’
இலணயேளத்லே
சோடங்கினார்
• ஹரியானா முதல்வர் மலனாகர் லால்
கட்டார், ஹரியானா கவுஷல் லராஸ்கர் நிகாம்
லபார்ட்டமலத் கதாடங்கி, ஹரியானாவின்
குருகிராமில் அடல் பார்க் & ஸ்மிருதி
லகந்திராமவ அமமப்பதாக அறிவித்தார்.
• பல்லவறு துமறகளில் சிறந்த லசமவகமள
வழங்கியதற்காக 78 அதிகாரிகள் மற்றும்
பணியாளர்கமள முதல்வர் ககௌரவித்தார்.
அவர் ‘வியாவஸ்தா பரிவர்தன் லச சுசாஷன்’
என்ற பத்திரிமக மற்றும் 2022 அதிகாரப்பூர்வ
நாட்காட்டிமயயும் கதாடங்கினார்.
ஷ்யாமா பிரொத் முகர்ஜி ரூர்பன் மிஷனில்
சேலுங்கானா முேலிடம் பிடித்ேது
• ஷ்யாமா பிரசாத் முகர்ஜி ரூர்பன் மிஷமன
(SPMRM) கசயல்படுத்தும் 34 மாநிலங்கள்
மற்றும்
யூனியன்
பிரலதசங்களில்
கதலுங்கானா
1வது
இடத்மதப்
கபற்றுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் தமிழ்நாடு
மற்றும் குஜராத் மாநிலங்கள் முமறலய 2
மற்றும் 3-வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளன.
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கிளஸ்டரின்
தரவரிமசயில்,
295
கிளஸ்டர்களில், கதலுங்கானாவில் உள்ள
சங்ககரட்டியின் ரியாகல் கிளஸ்டர் மற்றும்
காமகரட்டியின் ஜுக்கல் கிளஸ்டர் முமறலய
1 மற்றும் 2 வது இடத்மதப் கபற்றுள்ளன.
• மிலசாரமில் உள்ள ஐஸ்வாலின் ஐபாக்
கிளஸ்டர் 3வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.
Banking News
ஒயிட்
தலபிள்
ஏடிஎம்கள்:
இந்தியா1
தபசமண்ட்ஸ் 10,000 ஒயிட் தலபிள் ஏடிஎம்கலள
நிறுவியுள்ளது
• இந்தியா1 லபகமண்ட்ஸ் 10000 ஒயிட் லலபிள்
ஏடிஎம்கமள
பயன்படுத்துவதில்
ஒரு
மமல்கல்மல கடந்துள்ளது, இது “இந்தியா1
ஏடிஎம்கள்” என்று அமழக்கப்பட்டது.
• India1 Payments ஐபிஓவிற்கு உட்பட்டது
மற்றும் ஆஸ்திலரலியாவின் லபங்க்கடக்
குழுமத்தால் விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது.
இது முன்னர் BTI ககாடுப்பனவுகள் என்று
அறியப்பட்டது.
• இந்தியா1 ஏடிஎம் அமர நகர்ப்புற மற்றும்
கிராமப்புறங்களில் இரண்டாவது கபரிய
கவள்மள லலபிள் ஏடிஎம் பிராண்டாக
மாறியுள்ளது.
SBI, INX இந்தியா மற்றும் LuxSE யில் 650
மில்லியன்
அசமரிக்க
டாலர்
பசுலமப்
பத்திரங்கலள பட்டியலிட்டுள்ளது.
• பாரத ஸ்லடட் வங்கி (SBI), அதன் 650
மில்லியன் அகமரிக்க டாலர் பசுமமப்
பத்திரங்கமள, ஒலர லநரத்தில் இந்தியா
இன்டர்லநஷனல் எக்ஸ்லசஞ்ச் (இந்தியா INX)
மற்றும் லக்சம்பர்க் பங்குச் சந்மதயில் (LuxSE)
பட்டியலிட்டது.
இந்த
இரட்மடப்
பட்டியலிடல், 2021 இன் உலக முதலீட்டாளர்
வாரத்தின் (WIW), தமலப்பான ‘நிமலயான
நிதி’ என்பதற்கு ஏற்ப உள்ளது, இது
ஒழுங்குமுமற அமமப்பான சர்வலதச நிதிச்
லசமவ மமயங்கள் ஆமையத்தால் (IFSCA)
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா
INX
இப்லபாது $33 பில்லியனுக்கும் லமலாக
பத்திரப் பட்டியலின் முன்னணி இடமாக
உருகவடுத்துள்ளது.
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ஃசபடரல் வங்கி சபண்களுக்கான பிரத்தயக
அம்ெம்
நிலறந்ே
திட்டத்லே
அறிமுகப்படுத்துகிறது.
• தனியார்
துமற
கடன்
வழங்கும்
நிறுவனமான
கபடரல்
வங்கி,
கபண்களுக்கான அம்சம் நிமறந்த லசமிப்பு
வங்கி
தயாரிப்பு
ஒன்மற
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த லசமிப்புத்
திட்டம் மஹிலா மித்ரா பிளஸ் என்று
அமழக்கப்படுகிறது,
லமலும்
இது
கபண்களுக்கு நிதி திட்டமிடல் மற்றும்
முதலீடுகமள
எளிதாக்கும்
வமகயில்
வடிவமமக்கப்பட்ட பல்லவறு அம்சங்கமள
வழங்குகிறது. சிறப்பு அம்சங்களில் வீட்டுக்
கடன்களுக்கான பிரத்திலயக முன்னுரிமம
வட்டி விகிதங்கள், வீட்டுக் கடன்களுக்கான
கசயலாக்கக்
கட்டைத்
தள்ளுபடி,
இலவசமான மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட
காப்பீடு ஆகியமவ அடங்கும்.
ரிெர்வ் வங்கி: குெராத் இந்தியாவின் மிகப்சபரிய
உற்பத்தி லமயமாக மாறியுள்ளது
• இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கியின்
(RBI)
தரவுகளின்படி, மகாராஷ்டிராமவ பின்னுக்கு
தள்ளி, நாட்டின் முன்னணி உற்பத்தி
மமயமாக குஜராத் மாறியுள்ளது.
• குஜராத் அதன் உற்பத்தியில் அதன் கமாத்த
மதிப்பு கூட்டல் (GVA) ஆண்டுக்கு 9 சதவீதம்
வளர்ச்சி கண்டு 2012 நிதியாண்டு முதல் 2020
நிதியாண்டு வமர ரூ 5.11 லட்சம் லகாடியாக
உள்ளது. GVA என்பது ஒரு கபாருளாதார
அளவீடு ஆகும், இது ஒரு கபாருளாதாரத்தில்
கபாருட்கள்
மற்றும்
லசமவகளின்
விநிலயாகத்மத அளவிடுகிறது.
PNB மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர்களுக்காக “PNB
Pride-CRMD
சோகுதி”
செயலிலய
அறிமுகப்படுத்தியது
• பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கி (PNB) PNB PrideCRMD
மாட்யூல்
கருவிமய
அறிமுகப்படுத்தியது, இது மாற்றுத்திறனாளி
ஊழியர்களுக்காக சிறப்புக் குறிப்புக் கைக்கு
(SMA)
கடன்
வாங்குபவர்கமளக்
கண்காணிக்கவும் திறம்பட பின்கதாடரவும்
ஆண்ட்ராய்டு
அடிப்பமடயிலான
கசயலியாகும்.
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Pride-CRMD
கதாகுதியில்
உள்ளமமந்த
TalkBack
கமன்கபாருளானது
பார்மவயற்லறார் கணினிமய சுதந்திரமாக
அணுகவும் வாடிக்மகயாளர்களுடன் தங்கள்
கதாமலலபசிகமளத் தட்டுவதன் மூலம்
கதாடர்பு ககாள்ளவும் அனுமதிக்கிறது.
ரிெர்வ் வங்கியின் நிதிக் சகாள்லக: சரப்தபா
விகிேம்
சோடர்ந்து
9வது
முலறயாக
மாற்றப்படவில்லல
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI கவர்னர்
சக்திகாந்த தாஸ் தமலமமயிலான இந்திய
ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) நிதிக் ககாள்மகக் குழு
(MPC) கதாடர்ந்து ஒன்பதாவது முமறயாக
கரப்லபா
விகிதத்மத
மாற்றாமல்
4
சதவீதமாக மவத்திருந்தது.
• ரிவர்ஸ் கரப்லபா விகிதம் 3.35 சதவீதமாக
கதாடரும். மத்திய வங்கி கமடசியாக லம 22,
2020 அன்று ககாள்மக விகிதத்மத சரித்திரம்
இல்லாத அளவிற்கு குமறப்பதன் மூலம்
லதமவமய அதிகரிப்பதற்காக ஆஃப் பாலிசி
சுழற்சியில் திருத்தியது.
• Policy Repo Rate: 4.00%
• Reverse Repo Rate: 3.35%
• Marginal Standing Facility Rate: 4.25%
• Bank Rate: 4.25%
• CRR: 4%
• SLR: 18.00%
சிட்டி யூனியன் வங்கி & NPCI ‘ஆன்-தி-தகா‘
அணியக்கூடிய
ொவிக்சகாத்லேலய
அறிமுகப்படுத்தியது
• சிட்டி யூனியன் வங்கி (CUB), லநஷனல்
லபகமண்ட்ஸ்
கார்ப்பலரஷன்
ஆஃப்
இந்தியா (NPCI) மற்றும் அதன் உற்பத்தி
பங்குதாரரான லசஷாசாயுடன் இமைந்து,
அதன்
கடபிட்
கார்டு
வாடிக்மகயாளர்களுக்காக RuPay On-the-Go
காண்டாக்ட்கலஸ்
அணியக்கூடிய
சாவிக்ககாத்மத
அறிமுகப்படுத்துவதாக
அறிவித்துள்ளது.
• இந்த காண்டாக்ட்கலஸ் அணியக்கூடிய
சாவிக்ககாத்மத அவர்களின் அன்றாட
வாழ்க்மகயின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்,
லமலும் வாடிக்மகயாளர்கள் கராக்கமில்லா
லபகமண்ட்டுகமள
பாதுகாப்பாக
கசலுத்தவும் உதவும்.
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நகர் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிக்கு ரிெர்வ் வங்கி
கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது
• இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கி,
அஹ்மத்நகர்
மகாராஷ்டிராவின் நகர் அர்பன் கூட்டுறவு
வங்கி
லிமிகடட்
மீது
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு ரூ.10,000 வமர
பைம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள்
உட்பட
பல
கட்டுப்பாடுகமள
விதித்துள்ளது.
• வங்கி ஒழுங்குமுமறச் சட்டம், 1949 இன்
பிரிவு 35 A இன் துமைப்பிரிவு (1) இன் கீழ்,
1949 ஆம் ஆண்டு வங்கி ஒழுங்குமுமறச்
சட்டம், 1949 இன் 56 வது பிரிவின் கீழ் ஆறு
மாதங்களுக்குப்
படிக்கப்பட்ட
அதிகாரங்கமளப்
பயன்படுத்துவதற்கான
வழிமுமறகமள RBI கவளியிட்டுள்ளது.
ரூதப
கார்டுகலள
ஆேரிக்கும்
தடாக்கலனதெஷன்
தெலவலய
PayPhi
அறிமுகப்படுத்துகிறது
• ஃமப காமர்ஸின் ஏபிஐ (அப்ளிலகஷன்
புலராகிராமிங்
இன்டர்ஃலபஸ்)
முதல்
டிஜிட்டல் லபகமண்ட் தளம், ரூலப
கார்டுகளின் லடாக்கமனலசஷன் ஆதரவு
NTSக்கான
முதல்
சான்றளிக்கப்பட்ட
லடாக்கமனலசஷன் லசமவயாக PayPhi
மாறியுள்ளது.
• கார்டு
விவரங்கமள
வணிகர்களிடம்
லசமிப்பதற்கு
மாற்றாக
கார்டுகளின்
லடாக்கமனலசஷன். NPCI இன் NTS
இயங்குதளமானது TROF உடன் கூட்டாளர்
வணிகர்கள்
மற்றும்
ஒருங்கிமைப்பாளர்கமள வழங்க PayPhi
லடாக்கமனலசஷன்
லசமவமய
கசயல்படுத்துகிறது.
ஷிவாலிக் SFB உடன் இண்டியாதகால்டு
டிஜிட்டல்
ேங்கத்தின்
மீோன
கடலன
அறிமுகப்படுத்துகிறது
• ஷிவாலிக் ஸ்மால் ஃமபனான்ஸ் வங்கி
(SSFB) டிஜிட்டல் லகால்டுக்கு எதிரான
இந்தியாவின் முதல் கடமனத் கதாடங்க
ஃபின்கடக்
நிறுவனமான
இந்தியாலகால்டுடன்
ஒரு
கூட்டு
ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டது.
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இந்த
ஒப்பந்தம்
வாடிக்மகயாளர்கள்
தங்களுமடய டிஜிட்டல் தங்க இருப்மப
பயன்படுத்தி உடனடி மற்றும் டிஜிட்டல்
கடன்கமள ரூ. 60,000 மற்றும் கவறும் 1%
மாதாந்திர வட்டியில் கதாடங்கும் தங்கக்
கடன்கமள தமடயின்றி அணுகலாம்.
Paytm Payments வங்கி RBI யிடமிருந்து scheduled
bank நிலலலயப் சபற்றது
• Paytm Payments வங்கிக்கு இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியால்
scheduled
bank
அந்தஸ்து
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச்
சட்டம்,
1934
இன்
இரண்டாவது
அட்டவமையில்
வங்கி
லசர்க்கப்பட்டுள்ளது,
லமலும்
நிதிச்
லசமவகள்
மற்றும்
தயாரிப்புகமளக்
ககாண்டு வர ஒப்புதல் உதவும்.
• வங்கி 3 லகாடி Paytm வாலட்கமள
ஆதரிக்கிறது மற்றும் 87,000 ஆன்மலன்
வணிகர்கள் மற்றும் 2.11 லகாடி கமடகளில்
உள்ள வணிகர்களிடம் பைம் கசலுத்த
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு உதவுகிறது.
MeitY மூலம் கர்நாடக வங்கி 2 DigiDhan
விருதுகலள சவன்றது
• கர்நாடகா வங்கிக்கு மத்திய மின்னணு
மற்றும்
தகவல்
கதாழில்நுட்ப
அமமச்சகத்தால் (MeitY) இரண்டு டிஜிதான்
விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
• புதுதில்லியில் நடந்த டிஜிட்டல் லபகமண்ட்
உத்சவின்
லபாது
இந்த
விருதுகள்
வழங்கப்பட்டன.
• 2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆகிய இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குத் கதாடர்ந்து தனியார் துமற
வங்கிப்
பிரிவின்
கீழ்
BHIM-UPI
பரிவர்த்தமனகளில் அதிக சதவீத இலக்மக
அமடந்ததற்காக
இந்த
விருது
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகள்.
IndusInd வங்கியில் பங்குகலள அதிகரிக்க
எல்ஐசி
ரிெர்வ்
வங்கியின்
ஒப்புேலலப்
சபற்றுள்ளது
• இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (எல்ஐசி)
தனியார் துமற கடன் வழங்குபவரின்
கமாத்த
கவளியிடப்பட்ட
மற்றும்
கசலுத்தப்பட்ட மூலதனத்தில், IndusInd
வங்கியில் அதன் பங்குகமள 99 சதவீதமாக
அதிகரிக்க, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து
ஒப்புதல் கபற்றுள்ளது.
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ஒப்புதல் 1 வருடத்திற்கு, அதாவது டிசம்பர் 8,
2022 வமர கசல்லுபடியாகும். தற்லபாது,
IndusInd வங்கியில் LIC 95 சதவீத பங்குகமள
மவத்திருக்கிறது.
• சமீபத்தில், லகாடக் மஹிந்திரா வங்கியின்
பங்குகமள 99 சதவீதமாக அதிகரிக்க எல்ஐசி
ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து இலதலபான்ற
ஒப்புதமலப் கபற்றுள்ளது.
இந்தியாவின் நகர்ப்புற தெலவகலள தமம்படுத்ே
ADB USD 350 மில்லியன் கடனுக்கு ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது
• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) இந்தியாவில்
நகர்ப்புற லசமவகமள லமம்படுத்த ரூ.05
லகாடி (USD 350 மில்லியன்) ககாள்மக
அடிப்பமடயிலான கடனுக்கு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது.
• நகர்ப்புற ஏமழகள், கபாருளாதாரத்தில்
நலிவமடந்த பிரிவினர் மற்றும் குமறந்த
வருமானம்
ககாண்ட
பிரிவினருக்கு
பயனளிக்கும் வமகயில் வீட்டுவசதி மற்றும்
நகர்ப்புற விவகார அமமச்சகம் (MoHUA)
வகுத்துள்ள ககாள்மககமள இந்தக் கடன்
ஆதரிக்கிறது.
பொஜ் அலலயன்ஸ் செனரல் இன்சூரன்ஸ்
‘#Care4Hockey’ பிரச்ொரத்லேத் சோடங்குகிறது
• இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் கபாதுக்
காப்பீட்டு நிறுவனமான பஜாஜ் அமலயன்ஸ்
கஜனரல் இன்சூரன்ஸ், இந்தியாவில் ஃபீல்ட்
ஹாக்கியின்
அங்கீகாரத்மத
உயர்த்துவதற்காக தனது ‘#Care4Hockey’
பிரச்சாரத்மதத் கதாடங்கியுள்ளது.
• இந்த நிறுவனம் பத்மஸ்ரீ (2020) ராணி
ராம்பால், இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியின்
லகப்டனுடன் கூட்டு லசர்ந்துள்ளது, அவர்
பிரச்சாரத்தின்
முகமாக
இருக்கும்.
‘#Care4Hockey’
என்பது
இந்தியாவில்
ஹாக்கியின்
வளர்ச்சிமய
அடிமட்ட
மட்டத்தில்
இருந்து
ஆதரிப்பமத
லநாக்கமாகக் ககாண்ட ஒரு வமகயான
பிரச்சாரமாகும்.
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DBS தபங்க் இந்தியா ET BFSI எக்ைலன்ஸ்
விருதுகள் 2021 இல் இரண்டு விருதுகலளப்
சபற்றுள்ளது
• DBS
லபங்க்
இந்தியா
தனது
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு
டிஜிட்டல்
மாற்றத்மத
ஏற்படுத்துவதற்கான
கதாடர்ச்சியான முயற்சிகள் ET BFSI
எக்ெலன்ஸ்
விருதுகள்
2021
இல்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
• தி எகனாமிக் மடம்ஸின் ஒரு முன்முயற்சி, ET
BFSI எக்ெலன்ஸ் விருதுகள் ஒரு மாறும்
மற்றும்
லபாட்டி
சூழலில்
BFSI
கதாழிற்துமறயால்
கசயல்படுத்தப்பட்ட
சிறந்த
கண்டுபிடிப்புகள்
மற்றும்
நமடமுமறகமள ககௌரவிக்கின்றன.
BoB தவர்ல்ட் தவவ் லய பாங்க் ஆஃப் பதராடா
அறிமுகப்படுத்தியது
• லபங்க் ஆஃப் பலராடா (BoB) டிஜிட்டல்
லபங்கிங் லபகமண்ட்டுகளுக்கான தீர்மவ
BoB லவர்ல்ட் லவவ் என்று கபயரிட்டுள்ளது.
அணியக்கூடிய கதாழில்நுட்பம் உலகம்
முழுவதும் கபரும் ஆர்வத்மத அதிகரித்து
வருகிறது மற்றும் கடன் வழங்குபவர்கள்
இந்த வாய்ப்மபப் பயன்படுத்தி மிகவும்
வசதியான மற்றும் பைமில்லா டிஜிட்டல்
கட்டை
முமறகமளப்
பயன்படுத்துகின்றனர்.
டிஜிட்டல் தபங்கிங் தீர்லவ வழங்க ஆக்சிஸ்
வங்கி ஸ்விஃப்டுடன் இலணந்துள்ளது
• வாடிக்மகயாளர்களுக்கு
விரிவான
டிஜிட்டல்
தீர்மவ
வழங்குவதற்காக
வழங்குநரான Swift வழங்கும் புதிய
டிஜிட்டல் லசமவகளுடன் Axis வங்கி
கசயல்படுகிறது.
• வணிக
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு இறுதி
முதல் இறுதி வமரயிலான லசமவமய
விரிவுபடுத்துவதற்காக
அரசாங்க
அமமப்புகள்
மற்றும்
லசமவ
வழங்குநர்களின்
பல்லவறு
டிஜிட்டல்
மயமாக்கல்
முயற்சிகளுடன்
வங்கி
ஒருங்கிமைக்கிறது.
• ஆக்சிஸ் வங்கியின் B2B (வணிகத்திலிருந்து
வணிகம்) டிஜிட்டல் மயமாக்கல் முயற்சிகள்
வங்கிகளுக்கு இமடலய இமடத்தரகராகச்
கசயல்படும்
மற்றும்
தரநிமலகமள
அமமக்கும்
உலகளாவிய
வங்கிகளின்
கூட்டுறவான
ஸ்விஃப்ட்
ஆல்
ஆதரிக்கப்படுகிறது.
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Paytm EdTech பிளாட்ஃபார்ம் “Paytm Wealth
Academy” ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது
• கடந்த
மாதம்
பங்குச்சந்மதகளில்
பட்டியலிடப்பட்ட
Paytm,
கதாழில்நுட்பத்தால் இயங்கும் கல்வித்
தளமான Paytm Wealth Academy ஐ
அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது.
• கசல்வம் அகாடமியின் துவக்கமானது Paytm
Money கசயலியில் கதாடங்கப்பட்டது, இது
Paytm இன் முழுச் கசாந்தமான துமை
நிறுவனமான Paytm Moneyக்கு கசாந்தமான
கசல்வ லமலாண்மம பயன்பாடாகும். Paytm
Wealth
Academy
ஆரம்பத்தில்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட
பயனர்களுக்குக்
கிமடக்கும்,
அமதத்
கதாடர்ந்து
முழுமமயான கவளியீடு.
அொம் திறன் பல்கலலக்கழகத்லே நிறுவுவேற்கு
ADB $112 மில்லியன் கடனுக்கு ஒப்புேல்
அளித்துள்ளது
• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி (ADB) அசாம் திறன்
பல்கமலக்கழகத்மத (ASU) நிறுவுவதன்
மூலம் திறன் கல்வி மற்றும் பயிற்சிமய
வலுப்படுத்த $112 மில்லியன் கடனுக்கு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
• அசாமின்
கபாருளாதாரம்
மற்றும்
கதாழில்களின் உற்பத்தித்திறன் மற்றும்
லபாட்டித்தன்மமமய லமம்படுத்த, திறன்
லமம்பாட்டிற்கான
பாமதமய
கடன்
உருவாக்கும்.
• வறுமமக்
குமறப்புக்கான
ஜப்பான்
நிதியத்திலிருந்து கூடுதலாக $1 மில்லியன்
மானியம் ஸ்மார்ட் வளாக லமலாண்மம,
ஒருங்கிமைந்த கற்பித்தல், கற்றல் மற்றும்
கதாழில் வளர்ச்சி லமலாண்மமக்கான
கதாழில்நுட்பங்கமள
அறிமுகப்படுத்த
உதவும்.
ெந்லே
முரண்பாடுகலள
முன்கூட்டிதய
கண்டறிவேற்காக SEBI ‘ALERTs’ குழுலவ
அலமத்துள்ளது.
• இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தமன
வாரியம் (SEBI) கதாழில்நுட்பத் திறன்கமள
லமம்படுத்துவதற்கும்
சந்மத
முரண்பாடுகமள
முன்கூட்டிலய
கண்டறிவதற்கான
கபாருத்தமான
கதாழில்நுட்ப தீர்வுகமள ஆராய்வதற்கும்
ஒழுங்குமுமற
மற்றும்
கதாழில்நுட்ப
தீர்வுகளுக்கான (ALeRTS) ஆலலாசமனக்
குழுமவ அமமத்துள்ளது.
23

•

ALerTS ஆனது SEBI இன் முன்னாள் முழுலநர
உறுப்பினரான
Madhabi
Puri
Buch
தமலமமயிலான
7
உறுப்பினர்கமளக்
ககாண்ட குழுவாகும், லமலும் பல்லவறு
கதாழில்நுட்பக் களங்களின் நிபுைர்கமள
உறுப்பினர்களாகக் ககாண்டுள்ளது.
சபரிய NBFCகளுக்கான PCA கட்டலமப்லப RBI
சகாண்டு வருகிறது
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அக்லடாபர் 2022
முதல் கபரிய வங்கி அல்லாத நிதி
நிறுவனங்களுக்கு (NBFC) உடனடி திருத்த
நடவடிக்மக
(PCA)
கட்டமமப்மப
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, முக்கிய நிதி
அளவீடுகள்
பரிந்துமரக்கப்பட்ட
வரம்புக்குக் கீலழ குமறயும் லபாகதல்லாம்
பாரா-வங்கிகளுக்கு
கட்டுப்பாடுகமள
விதிக்கிறது.
• இது லமற்பார்மவ மற்றும் ஒழுங்குமுமற
வரம்பில்
வங்கிகளுக்கு
இமையாக
அவர்கமளக் ககாண்டுவருகிறது. மார்ச் 31
அல்லது அதற்குப் பிறகு அவர்களின் நிதி
நிமலயின் அடிப்பமடயில் NBFCகளுக்கான
PCA
கட்டமமப்பு
அடுத்த
ஆண்டு
அக்லடாபர் 1 முதல் நமடமுமறக்கு
வருகிறது.
RBI PNB மற்றும் ICICI வங்கிகளுக்கு அபராேம்
விதிக்கிறது
• பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கிக்கு (பிஎன்பி) ரிசர்வ்
வங்கி (ஆர்பிஐ) ரூ. 1.8 லகாடி அபராதம்
விதித்துள்ளது, அலத லநரத்தில் ஐசிஐசிஐ
வங்கிக்கு ஒழுங்குமுமற இைக்கங்களில்
உள்ள குமறபாடுகளுக்காக ரூ.30 லட்சம்
அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய
வங்கி கவளியிட்ட அறிக்மகயின்படி, PNB
அதன் பங்குகமள அடகு மவப்பது
கதாடர்பான வங்கி ஒழுங்குமுமறச் சட்டம்,
1949
இன்
விதிகமள
மீறியதாகக்
கண்டறியப்பட்டது.
ஐசிஐசிஐ ப்ரூ லலஃப் இன்சூரன்ஸ், ஈஎஸ்ஜி
சிக்கல்களில் யுஎன்பிஆர்ஐயில் லகசயழுத்திட்ட
முேல் காப்பீட்டாளராக ஆனது
• ஐசிஐசிஐ
ப்ருகடன்ஷியல்
மலஃப்
இன்சூரன்ஸ், சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும்
ஆளுமக
(ESG)
பிரச்சிமனகளுக்கு
அர்ப்பணிப்மப கவளிப்படுத்த, கபாறுப்பு
முதலீட்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் ஆதரவு
ககாள்மககளில் (UNPRI) மககயழுத்திட்ட
முதல் இந்திய காப்பீட்டு நிறுவனமாக
மாறியது.
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•

நிமலத்தன்மமமய லமம்படுத்துவதற்காக,
IPRULIFE அதன் முதலீட்டு லமலாண்மம
கட்டமமப்பில்
ESG
காரணிகமள
ஒருங்கிமைக்கிறது.
• UNPRI என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின்
இரண்டு அமமப்புகளுடன் இமைந்து ஒரு
முதலீட்டாளர் முன்முயற்சியாகும் – UN
சுற்றுச்சூழல் திட்ட நிதி முன்முயற்சி மற்றும்
UN குலளாபல் காம்பாக்ட்.
RBI, SFBகலள அரசு வணிகத்லே நடத்ே
ஏசென்சி வங்கியாக அனுமதித்ேது
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, நிதி அமமச்சகத்தின்
நிதிச்
லசமவகள்
துமறயுடன்
கலந்தாலலாசித்து,
திட்டமிடப்பட்ட
கட்டை வங்கிகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட
சிறு நிதி வங்கிகமள (SFBs) அரசு நிறுவன
வணிகத்மத நடத்த தகுதியுமடயதாக்க
முடிவு கசய்துள்ளது.
• இந்த
ஆண்டு லம மாதம், ரிசர்வ்
வங்கியானது, அரசு வணிகத்மத (மத்திய
மற்றும்/அல்லது மாநிலம்) நடத்துவதற்காக,
ரிசர்வ் வங்கியின் ஏகஜன்சி வங்கிகளாக
கஷட்யூல்ட் தனியார் துமற வங்கிகமள
அங்கீகரிப்பதற்காக, ‘ரிசர்வ் வங்கியின்
ஏகஜன்சி
வங்கிகளாக
அட்டவமைப்படுத்தப்பட்ட தனியார் துமற
வங்கிகமள நியமித்தல்’ குறித்த தற்லபாமதய
வழிகாட்டுதல்கமள திருத்தியுள்ளது.
இந்தியா 2020-21ல் 81.97 பில்லியன் டாலர்கள்
என்ற மிக உயர்ந்ே வருடாந்திர அந்நிய தநரடி
முேலீட்லட பதிவு செய்துள்ளது.
• 2020-21 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா இதுவமர
இல்லாத அளவுக்கு அதிக வருடாந்திர
அன்னிய லநரடி முதலீட்டு வரவு 97
பில்லியன் டாலர்கமள பதிவு கசய்துள்ளது.
• கடந்த ஏழு நிதியாண்டுகளில் அன்னிய
லநரடி
முதலீடு
$440
பில்லியமனத்
தாண்டியுள்ளது,
இது
கடந்த
21
நிதியாண்டுகளில் கமாத்த அந்நிய லநரடி
முதலீட்டில் கிட்டத்தட்ட 58% ஆகும்.
• 2014-2021ல் FDI ஈக்விட்டி இன்ஃப்லளாஸ்
கபறப்பட்ட முதல் ஐந்து நாடுகள் சிங்கப்பூர்,
கமாரிஷியஸ், அகமரிக்கா, கநதர்லாந்து &
ஜப்பான்
24

ஈக்விடாஸ் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கி
மகாராஷ்டிர மாநில அரசின் பங்குோரராக
மாறியது
• ஈக்விடாஸ் ஸ்மால் ஃமபனான்ஸ் வங்கி,
மகாராஷ்டிரா மாநில அரசின் வங்கிப்
பங்காளியாக,
மாநில
அரசின்
ஊழியர்களுக்கு
தனது
லசமவகமள
வழங்கும்
லநாக்கத்துடன்
இமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• பந்தன் வங்கி, கரூர் மவஸ்யா வங்கி, சவுத்
இந்தியன் வங்கி ஆகிய வங்கிகளுக்கு அரசு
ஊழியர்களுக்கு
சம்பளம்
மற்றும்
ககாடுப்பனவுகமள
விநிலயாகிக்கும்
கபாறுப்பு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்தடட் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா JSW சிசமண்ட்
நிறுவனத்தின் சிறுபான்லம பங்குகலள 100
தகாடி ரூபாய்க்கு வாங்கியது
• ஸ்லடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) JSW
சிகமண்ட் லிமிகடட்டில் சிறுபான்மம
பங்குகமள (50 சதவீதத்திற்கும் குமறவாக)
100 லகாடி ரூபாய் முதலீட்டிற்கு கட்டாய
மாற்றத்தக்க முன்னுரிமம பங்குகள் (CCPS)
மூலம் வாங்கியது.
• எஸ்பிஐ
லஜஎஸ்டபிள்யூ
சிகமண்டில்
மூலலாபாய
முதலீட்டாளராகப்
பணிபுரிகிறது மற்றும் சிசிபிஎஸ் மூலம்
நிறுவனத்தில் முதலீடு கசய்துள்ளது.
• அத்தமகய
CCPS
ஐ
நிறுவனத்தின்
கபாதுவான
பங்குகளாக
மாற்றுவது,
முன்கமாழியப்பட்ட
ஆரம்ப
கபாது
வழங்கலின் லபாது JSW சிகமண்டின் வணிக
கசயல்திறன்
மற்றும்
மதிப்பீட்டுடன்
இமைக்கப்படும்.
டிஜிட்டல் தபசமண்ட்டில் தபங்க் ஆஃப் பதராடா
முேலிடத்லேப் பிடித்துள்ளது
• 2020-21
நிதியாண்டுக்கான
கபரிய
வங்கிகளில்
ஒட்டுகமாத்த
டிஜிட்டல்
பரிவர்த்தமனகளில்
#1
இடத்மத
கவன்றுள்ளதாக பாங்க் ஆஃப் பலராடா
அறிவித்துள்ளது.
• டிஜிட்டல் லபகமண்ட் பரிவர்த்தமனகளின்
சாதமனயின் விதிவிலக்கான வளர்ச்சிமய
வங்கி காட்டியது மற்றும் மின்னணு மற்றும்
தகவல் கதாழில்நுட்ப அமமச்சகத்தால்
(MeitY), அரசாங்கத்தால் பாராட்டப்பட்டது.
டிஜிட்டல்
லபகமண்ட்ஸ்
உத்சவில்
இந்தியாவின்.
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•

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்மத
நிமனவுகூரும் வமகயில், MeitY “டிஜிட்டல்
லபகமண்ட்ஸ் உத்சவ்” ககாண்டாடுகிறது.
கார்டு அடிப்பலடயிலான கட்டணங்களுக்கான
தடாக்கலனதெஷனுக்கான Mastercard மற்றும்
Google Pay இலணந்துள்ளன
• Mastercard மற்றும் Google லடாக்கமனலசஷன்
முமறமய அறிவித்தது, இது Google Pay
பயனர்கள் தங்கள் Mastercard கிகரடிட்
கார்டுகள் மற்றும் கடபிட் கார்டுகமளப்
பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக பரிவர்த்தமன
கசய்ய உதவுகிறது.
• இந்த ஒத்துமழப்பின் மூலம், Google Pay
ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் அமனத்து பாரத்
QR-இயக்கப்பட்ட வணிகர்கமளயும் ஸ்லகன்
கசய்து பைம் கசலுத்தலாம், தட்டவும்
மற்றும் கசலுத்தவும் மற்றும் அவர்களின்
Mastercard கடபிட் மற்றும் கிகரடிட் கார்டு
மூலம் பயன்பாட்டில் பரிவர்த்தமனகமள
கசய்யலாம்.
ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் ஆக்சிஸ் வங்கியில்
சபாதுப்
பங்குோரராக
வலகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது
• ஆக்சிஸ் வங்கி, ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ்
கம்கபனி லிமிகடட் (OICL) நிறுவனத்மத
விளம்பரதாரர் பிரிவில் இருந்து கபாது வமக
பங்குதாரராக மாற்றுவதற்கான ஒப்புதமல
அறிவித்துள்ளது.
• அக்லடாபரில்,
புதிய
ஓரியண்டல்
இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்மத விளம்பரதாரர்
பிரிவில்
இருந்து
கபாது
வமகக்கு
மறுவமகப்படுத்துவதற்காக
பிஎஸ்இ
மற்றும் என்எஸ்இக்கு விண்ைப்பங்கள்
கசய்யப்பட்டன.
• தற்லபாது, ஆக்சிஸ் வங்கியில் OICL 16 சதவீத
பங்குகமள மவத்துள்ளது. தற்லபாது, புதிய
ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்மத
விளம்பரதாரர் பிரிவில் இருந்து கபாது
வமகக்கு மறுவமகப்படுத்துவதற்கு BSE &
NSE ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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சென்ட்ரல் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா U GRO
தகபிட்டலுடன் இலண கடன் ஒப்பந்ேத்தில்
லகசயழுத்திட்டது
• கசன்ட்ரல் லபங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் யு
ஜிஆர்ஓ லகபிடல் ஆகியமவ இமை கடன்
ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளன,
லமலும் அடுத்த 12 மாதங்களில் நடுத்தர, சிறு
மற்றும்
குறு
நிறுவனங்களுக்கு
(எம்எஸ்எம்இ) ரூ.1,000 லகாடி வமர வழங்க
திட்டமிட்டுள்ளன.
• பிரதம்,
சஞ்சீவனி,
சாதி,
ஜிஆர்ஓ
எம்எஸ்எம்இ மற்றும் இயந்திர நிதியுதவி
ஆகியவற்றின் கீழ் யு ஜிஆர்ஓ லகபிட்டலின்
பல்லவறு MSME பிரிவுகளுக்கு இந்த பைம்
வழங்கப்படும்.
ரிெர்வ் வங்கியால் CSB வங்கி ஏசென்சி
வங்கியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) தனியார் துமற
கடன் வழங்கும் நிறுவனமான CSB வங்கிமய
‘ஏகஜன்சி
வங்கி’யாக
மாற்றுவதாக
அறிவித்துள்ளது.
• இந்த நியமனத்தின் மூலம், ரிசர்வ் வங்கியின்
வழிகாட்டுதலின் கீழ் மத்திய மற்றும் மாநில
அரசுகளின் கபாது வங்கி வணிகத்மத CSB
வங்கி லமற்ககாள்ளும்.
• ஏகஜன்சி வங்கியாக, வரி வசூல், ஓய்வூதியம்
கசலுத்துதல், முத்திமர வரி வசூல் லபான்ற
வணிகங்களுக்காக CSB வங்கி பல்லவறு
மாநில அரசுகள் மற்றும் மத்திய அரசு
துமறகளுடன் இமைந்து கசயல்படும்.
• சமீபத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் ஏகஜன்சி
வங்கியாக இமைக்கப்பட்ட வங்கிகளின்
பட்டியல்:
• RBL வங்கி
• தனலட்சுமி வங்கி
• IndusInd வங்கி
• பந்தன் வங்கி
• கதன்னிந்திய வங்கி
• கர்நாடக வங்கி
• DCB வங்கி
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Paytm Payments Bank, MoneyGram உடன்
இலணந்து ெர்வதேெ நிதி பரிமாற்றத்லே
செயல்படுத்துகிறது
• Paytm Payments Bank, Paytm Wallet க்கு
லநரடியாக சர்வலதச நிதி பரிமாற்றத்மத
கசயல்படுத்த, Peer-to-peer பைம் கசலுத்தும்
நிறுவனமான MoneyGram உடன் கூட்டு
லசர்ந்துள்ளது.
• கூட்டாண்மமயின்
கீழ், கவளிநாட்டில்
உள்ள MoneyGram பயனர்கள் இப்லபாது
எந்தகவாரு முழு கதரிந்துககாள்ளும் உங்கள்
வாடிக்மகயாளருக்கு
(KYC)-இைக்கமான
Paytm வாலட்டிற்கு பைத்மத மாற்றலாம்.
• இந்தியாவில்
டிஜிட்டல்
முமறயில்
கபறப்பட்ட MoneyGram பரிவர்த்தமனகள்
நாட்டில்
கபறப்பட்ட
அமனத்து
பரிவர்த்தமனகளிலும் கிட்டத்தட்ட 50
சதவீதமாக உள்ளது. இது இந்தியாவில்
MoneyGram இன் முதல் கமாமபல் வாலட்
கூட்டாண்மம ஆகும்.
BOB ஃலபனான்சியல் மற்றும் இந்தியன் தநவி
இலணந்து பிராண்டட் கிசரடிட் கார்லட
சவளியிட்டன
• BOB Financial Solutions Ltd. (BFSL), பாங்க் ஆஃப்
பலராடாவின் (BoB) முழுச் கசாந்தமான
துமை நிறுவனமும், இந்திய கடற்பமடயும்
இமைந்து
இந்திய
கடற்பமடயின்
பணியாளர்களுக்கு
இமை
முத்திமர
கிகரடிட் கார்மட அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.
• கார்டு காண்டாக்ட்கலஸ் அம்சங்களுடன்
கபாருத்தப்பட்டிருக்கும் மற்றும் RuPay
இயங்குதளத்தில் வழங்கப்படும்.
தடாக்கலனதெஷன்
RBI:
கார்டு
தடாக்கலனதெஷன் காலக்சகடுலவ ெூன் 2022
வலர நீட்டித்துள்ளது
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) கார்டு-ஆன்ஃமபல் (சிஓஎஃப்) லடாக்கமனலசஷன்
காலக்ககடுமவ
6
மாதங்களுக்கு
நீட்டித்துள்ளது, அதாவது ஜூன் 30, 2022
வமர. முன்னதாக காலக்ககடு டிசம்பர் 31,
2021 வமர நிர்ையிக்கப்பட்டது.
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•

மார்ச்
2020
இல்,
ஆர்பிஐ
பைம்
திரட்டுபவர்கள்
மற்றும்
கட்டை
நுமழவாயில்கமள
ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான
வழிகாட்டுதல்கமள கவளியிட்டது, பைம்
கசலுத்துபவர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் 30
ஜூன் 2021 முதல் வாடிக்மகயாளர் அட்மட
சான்றுகமள தங்கள் தரவுத்தளத்திலலா
அல்லது
லசமவயகத்திலலா
லசமித்து
மவப்பமதத் தமடகசய்தது.
HDFC வங்கி CII Dx விருலே ‘மிகவும்
புதுலமயான சிறந்ே நலடமுலற’ 2021 க்கு
சவன்றது
• கஹச்டிஎஃப்சி
வங்கியானது
இந்திய
கதாழில் கூட்டமமப்பு (CII) டிஜிட்டல்
டிரான்ஸ்ஃபர்லமஷன் விருது 2021 அல்லது
சிஐஐ டிஎக்ஸ் விருது 2021 இல் ‘மிகவும்
புதுமமயான சிறந்த நமடமுமற’யின் கீழ்
கபயரிடப்பட்டுள்ளது.
• இந்திய
அரசின்
கபாது
லசமவ
மமயங்களுடன் (CSC) கிராம அளவிலான
நிர்வாக (VLE) மமயங்களில் உலகத் தரம்
வாய்ந்த நிதிச் லசர்க்மகக்கான HDFCயின்
முயற்சிகளுக்கு இது அங்கீகரிக்கப்படும்.
ஒன் சமாபிக்விக் & ஸ்லபஸ் மணி தபசமன்ட்
ஆபதரட்டர்களுக்கு ரிெர்வ் வங்கி அபராேம்
விதித்ேது
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) விதிமுமறகமள
மீறியதற்காக ஒரு கமாபிக்விக் சிஸ்டம்ஸ்
பிமரலவட் லிமிகடட் மற்றும் ஸ்மபஸ்
மணி லிமிகடட் ஆகிய இரண்டு லபகமண்ட்
சிஸ்டம் ஆபலரட்டர்களுக்கு பை அபராதம்
விதித்துள்ளது.
• மத்திய வங்கி பிறப்பித்த உத்தரவின்படி,
இரண்டு
பைம்
கசலுத்தும்
நிறுவனங்களுக்கும் 1 லகாடி ரூபாய்
அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
• ஒரு அறிக்மகயில், “பைம் கசலுத்துதல்
மற்றும் கசட்டில்கமன்ட் சிஸ்டம்ஸ் சட்டம்,
2007 (PSSAct) பிரிவு 26 (6) இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
இயற்மகயின்
குற்றங்கமளச்
கசய்ததற்காக
இரண்டு
கட்டை முமற ஆபலரட்டர்கள் மீது
அபராதம் விதித்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி
கதரிவித்துள்ளது.
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புதிய Fintech இயங்குேளத்லே அறிமுகப்படுத்ே
NSDL தபசமண்ட்ஸ் வங்கியுடன் Indipaisa
இலணந்துள்ளது
• இந்தியாவின் 63 மில்லியன் சிறு மற்றும்
நடுத்தர நிறுவன (SME) துமறமய இலக்காகக்
ககாண்டு நிதி கதாழில்நுட்ப (Fintech)
தீர்வுகமளத்
கதாடங்குவதற்கு
NSDL
லபகமண்ட்ஸ் வங்கியுடன் Indipaisa ஒரு
கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• SME உரிமமயாளர்கள் & ஆபலரட்டர்கள்
கதாழில்கமள வளர்க்க உதவும் வசதிகள்
மற்றும் லசமவகமள வழங்கவும், அரசாங்க
வரிச் சட்டங்களுக்கு இைங்கவும் மற்றும்
நிமலயான எதிர்காலத்மத உருவாக்கவும்
அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கவும்.
கிராமப்புறங்களில் வங்கி தெலவகலள வழங்க
HDFC வங்கி IPPB உடன் இலணந்துள்ளது
• அமர நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில்
உள்ள
ஐபிபிபியின்
7
லகாடி
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு
வங்கிச்
லசமவகமள வழங்குவதற்காக HDFC வங்கி,
இந்தியா
லபாஸ்ட்
லபகமண்ட்ஸ்
வங்கியுடன்
(IPPB)
புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளது.
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ், 4.7 லகாடி
லபரில், 90 சதவீத வாடிக்மகயாளர்கள்
கிராமப்புறங்களில் வசிக்கின்றனர்.
• IPPB இன் 650 கிமளகள் மற்றும் 136,000 க்கும்
லமற்பட்ட வங்கி அணுகல் புள்ளிகளின்
வமலயமமப்மப லமம்படுத்துவதன் மூலம்
HDFC வங்கி அதன் நிதி உள்ளடக்கத்மத
லமம்படுத்துவமத
லநாக்கமாகக்
ககாண்டுள்ளது.
கர்நாடகா அரசு NPCI & SBI உடன் இலணந்து ‘eRUPI’லய செயல்படுத்துகிறது
• கர்நாடகா அரசாங்கம் அதன் உதவித்கதாமக
திட்டத்தின் கீழ் மாைவர்களுக்கு ‘e-RUPI’
கட்டை தீர்மவ கசயல்படுத்துவதற்கும்
கசயல்படுத்துவதற்கும் இந்திய லதசிய
ககாடுப்பனவு கழகம் (NPCI) மற்றும் பாரத
ஸ்லடட் வங்கி (SBI) உடன் கூட்டு
லசர்ந்துள்ளது.
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•

e-RUPI ஐ மீட்கடடுப்பதற்கு, அமடயாளம்
காைப்பட்ட
நிறுவனங்கள்,
விண்ைப்பத்மதப்
பயன்படுத்தி
மாைவர்கள் காண்பிக்கும் QR குறியீடு
அல்லது SMS சரத்மத ஸ்லகன் கசய்யும்.
• e-RUPI என்பது NPCI ஆல் வழங்கப்படும்
பைமில்லா மற்றும் கதாடர்பு இல்லாத
கட்டை தீர்வாகும், லமலும் இது கசிவு
இல்லாத கடலிவரி பரிவர்த்தமனகமள
உறுதிப்படுத்த பயன்படும்.
இந்திய வங்கியின் தபாக்கு மற்றும் முன்தனற்றம்
குறித்ே ரிெர்வ் வங்கியின் ெமீபத்திய அறிக்லக
• இந்தியாவின் மத்திய வங்கியான ரிசர்வ்
வங்கி, நாட்டின் நிதிச் கசயல்பாடு குறித்த
வருடாந்திர
அறிக்மகயின்
சமீபத்திய
மறுகதாடக்கத்மத கவளியிட்டுள்ளது.
• ‘இந்தியாவில் வங்கியின் லபாக்கு மற்றும்
முன்லனற்றம் குறித்த அறிக்மக’ என்ற
தமலப்பில் அறிக்மக, 2020-21 இல் SCB களின்
இலாபத்தன்மமயின் அதிகரிப்பு எவ்வாறு
வருமான
அதிகரிப்பால்
குமறவாக
உந்தப்பட்டது, ஆனால் கசலவினங்களின்
குமறப்பு மூலம் அதிகமாக உள்ளது
என்பமதயும் காட்டுகிறது.
IndusInd வங்கி ‘பசுலம நிலலயான லவப்புகலள’
அறிமுகப்படுத்தியது
• IndusInd வங்கி ‘பசுமமயான நிமலயான
மவப்புத்கதாமககமள’
அறிமுகப்படுத்துவதாக
அறிவித்துள்ளது,
இதன் மூலம் கடபாசிட் வருமானம்
ஐநாவின் நிமலயான வளர்ச்சி இலக்குகமள
(SDGs)
ஆதரிக்கும்
திட்டங்களுக்கும்
நிறுவனங்களுக்கும்
நிதியளிக்கப்
பயன்படுத்தப்படும்.
• பசுமம
மவப்புத்கதாமக
என்பது,
சுற்றுச்சூழலுக்கு
உகந்த
திட்டங்களில்
தங்கள் உபரி பை இருப்புகமள முதலீடு
கசய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கான
நிமலயான கால மவப்புத்கதாமகயாகும்.
இந்த மவப்புத்கதாமக சில்லமற மற்றும்
கார்ப்பலரட்
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு
வழங்கப்படும்.
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புதிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நான்காவது புதிய
உறுப்பினராக எகிப்து ஆனது
• பிரிக்ஸ்
புதிய
வளர்ச்சி
வங்கியின்
நான்காவது புதிய உறுப்பினராக எகிப்து
லசர்க்கப்பட்டது. பங்களாலதஷ், ஐக்கிய
அரபு எமிலரட்ஸ் மற்றும் உருகுலவ
ஆகியமவ கசப்டம்பர் 2021 இல் பிரிக்ஸ்
புதிய லமம்பாட்டு வங்கியில் இமைந்தன.
• உறுப்பினர் விரிவாக்கம், வளர்ந்து வரும்
கபாருளாதாரங்களுக்கான முதன்மமயான
லமம்பாட்டு
நிறுவனமாக
தன்மன
நிமலநிறுத்திக்
ககாள்ள
புதிய
கடவலப்கமன்ட் வங்கிக்கு உதவுகிறது.
• BRICS புதிய வளர்ச்சி வங்கி என்பது பிலரசில்,
ரஷ்யா,
சீனா,
இந்தியா
மற்றும்
கதன்னாப்பிரிக்கா
ஆகிய
நாடுகளால்
நிமலயான
வளர்ச்சி
மற்றும்
உள்கட்டமமப்பு
திட்டங்களுக்கு
நிதியளிப்பதற்காக நிறுவப்பட்ட பலதரப்பு
வங்கியாகும்.
Economic News
நவம்பர் மாேத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரியாக ரூ.1.31
லட்ெம் தகாடிலய அரொங்கம் வசூலித்துள்ளது
• நவம்பர் 2021 இல் கமாத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய்
ரூ.1,31,526 லகாடிகள். சிஜிஎஸ்டி ரூ.23,978
லகாடி, எஸ்ஜிஎஸ்டி ரூ.31,127 லகாடி. IGST ரூ.
66,815 லகாடியாக இருந்தது (இதில் ரூ. 32,165
லகாடி
இறக்குமதி
கசய்யப்பட்ட
கபாருட்களிலிருந்து வசூலிக்கப்பட்டது).
• வசூலிக்கப்பட்ட கசஸ் ரூ.9,606 லகாடி
(இதில்
இறக்குமதி
கசய்யப்பட்ட
கபாருட்களிலிருந்து
ரூ.653
லகாடியும்
அடங்கும்).
• நவம்பர் 2020 இன் ஜிஎஸ்டி வருவாமய விட
நவம்பர் மாதத்தில் லசகரிக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி
வருவாய் 25% அதிகமாகும். லமலும் 2019
நவம்பரில்
லசகரிக்கப்பட்ட
ஜிஎஸ்டி
வருவாமய விட 27% அதிகமாகும்.
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இந்தியாவின் சமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி: INDRA நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சமாத்ே
உள்நாட்டு உற்பத்தி 9.4% என்று கணித்துள்ளது
• லரட்டிங் ஏகஜன்சி, இந்தியா லரட்டிங்ஸ்
அண்ட் ரிசர்ச் (Ind-Ra) இந்தியாவின் கமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்திமய (GDP) 2022
நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் (Q2
FY22) 3 சதவீதமாகவும் FY22 இல் 4
சதவீதமாகவும் எதிர்பார்க்கிறது.
• Q1
FY22 இல் பணியிட இயக்கம்
அடிப்பமடமய
விட
26
சதவீதம்
குமறவாகவும்,
ஆண்டுக்கு
ஆண்டு
அடிப்பமடயில் 16 சதவீதம் குமறவாகவும்
இருந்தது
அரசாங்கத்தின்
மூலதனச்
கசலவுகள் (capex) Q2 FY22 இல் 9 சதவீதம்
வளர்ச்சியமடந்தது, இது Q2 FY2 இல் 26.3
சதவீதமாக இருந்தது.
DBS இந்தியாவின் FY2023 வளர்ச்சிலய 7
ெேவீேமாக மதிப்பிட்டுள்ளது.
• சிங்கப்பூமர தளமாகக் ககாண்ட DBS
வங்கியின் கபாருளாதார ஆய்வுக் குழு,
இந்தியாவின் FY23 வளர்ச்சிக் கணிப்பு
முந்மதய 6 சதவீதத்தில் இருந்து 7 சதவீதமாக
(Y-o-y) (CY2022 6.5 சதவீதம்) உயர்ந்துள்ளது.
• DBS குழு FY23 இல், மீண்டும் திறப்பு
ஆதாயங்கள், முன்கனச்சரிக்மக லசமிப்புகள்
மற்றும்
கதாற்றுலநாய்க்கு
முந்மதய
நிமலகளுக்குத் துமறசார் இயல்புநிமல
ஆகியவற்றிற்கு
அப்பால்,
லககபக்ஸ்
தமலமுமறயானது,
உயர்தரத்தில்
வளர்ச்சிமய
உயர்த்துவதற்கும்
பராமரிப்பதற்கும் அடுத்த இயக்கியாக
இருக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளது.
OECD இந்தியாவின் FY22 க்கான வளர்ச்சிலய
9.4% ஆக கணித்துள்ளது.
• பாரிமெ சார்ந்த கபாருளாதார ஒத்துமழப்பு
மற்றும்
லமம்பாட்டுக்கான
அமமப்பு
(OECD), FY22 க்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சி
கணிப்மப,
கசப்டம்பர்
2021
இல்
மதிப்பிடப்பட்ட 9.7% லிருந்து, 9.4% ஆகக்
குமறத்துள்ளது. FY23 இல் இந்தியப்
கபாருளாதாரம் 8.1% அளவில் உயர்ந்து, FY24
இல் 5% மிதநிமலயில் இருக்கும் என்று
கணித்துள்ளது. OECD 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
உலகளாவிய வளர்ச்சி முன்னறிவிப்மப 5.7%
இலிருந்து 5.6% ஆகக் குமறத்தது.
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GDP வளர்ச்சி: S&P இந்தியாவின் GDP
வளர்ச்சிலய FY22 இல் 9.5% என்று கணித்துள்ளது
• 2021-22 நிதியாண்டில் (FY22) 9.5 சதவிகிதம்
மற்றும் FY23 முடிவமடயும் ஆண்டில் 8
சதவிகிதம் என S&P குலளாபல் லரட்டிங்ஸ்
இந்தியாவின் கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
(GDP) வளர்ச்சிக் கணிப்மப மாறாமல்
மவத்திருக்கிறது.
• இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சி கணிப்பு FY 24 க்கு
7 சதவீதத்தில் இருந்து 6 சதவீதமாக
மாற்றப்பட்டது.
அதிகரித்து
வரும்
பைவீக்கம், வளர்ந்து வரும் ஆசியாவில்
உள்ள மற்ற இடங்கமளப் லபாலல்லாமல்,
ஒரு அழுத்தப் புள்ளியாகும், ஆனால்
கவளிப்புறத்
லதமவ
கதாடர்ந்து
வளர்ச்சிமய
ஆதரிக்கிறது,
S&P
குறிப்பிட்டது.
தகால்ட்தமன் ொக்ஸ்: இந்தியாவின் சமாத்ே
உள்நாட்டு GDP வளர்ச்சிலய 2022 இல் 9.1% என்று
கணித்துள்ளது
• வால்
ஸ்ட்ரீட்
தரகு
நிறுவனமான
லகால்ட்லமன் சாக்ஸ், 2022ல் இந்தியாவின்
கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி 1
சதவீதமாக இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளது.
• 2020
ஆம்
ஆண்டில்
இந்தியாவின்
கபாருளாதாரம் 7 சதவிகிதம் சரிந்த பிறகு,
லகால்ட்லமன் சாக்ஸ் கபாருளாதாரம் 2021
இல் 8 சதவிகிதமாகவும், 2022 இல் 9.1
சதவிகிதமாகவும்
இருக்கும்
என்று
கணித்துள்ளது.
• மார்ச் 31, 2022 வமரயிலான நிதியாண்டில்
இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சி 1
சதவீதமாக இருக்கும் என்று முன்னதாக
மதிப்பிட்டுள்ளது.
ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் இந்தியாவின் FY22 GDP
வளர்ச்சிலய 8.4% ஆகக் குலறக்கிறது
• ஃபிட்ச் லரட்டிங்ஸ், 2021-22 நிதியாண்டில்
(FY22) இந்தியாவின் கபாருளாதார வளர்ச்சிக்
கணிப்மப 4 சதவீதமாகக் குமறத்து,
அக்லடாபர்
2021
மதிப்பீட்டுக்
கணிப்புகளான 8.7 சதவீதம் (FY22) மற்றும் 10
சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும்லபாது, FY23க்கான
வளர்ச்சிக்
கணிப்பு
10.3
சதவீதமாக
உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
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ADB 2021-2022க்கான இந்தியாவின் வளர்ச்சி 9.7%
என்று கணித்துள்ளது
• ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இந்தியாவிற்கான 2021
வளர்ச்சி கணிப்மப 10 சதவீதத்தில் இருந்து 7
சதவீதமாக குமறத்துள்ளது, ஆனால் 2022
வளர்ச்சி கணிப்பு மாறாமல் 7.5 சதவீதமாக
உள்ளது.
• வளரும்
ஆசியாவின்
பைவீக்க
முன்னறிவிப்பு 2021 க்கு 2.1 சதவீதமாகவும்
2022
க்கு
7
சதவீதமாகவும்
மாற்றப்படவில்மல.
நவம்பர் மாேத்தில் சமாத்ே விலல பணவீக்கம்
14.23% ஆக உயர்ந்துள்ளது
• கமாத்த விற்பமன விமலக் குறியீட்டின்
(WPI)
அடிப்பமடயிலான
உற்பத்தியாளர்களின் பைவீக்கம், நவம்பரில்
23 சதவீதமாக நடப்பு கதாடரில் எப்லபாதும்
இல்லாத உச்சத்மத எட்டியுள்ளது.
• இது இரட்மட இலக்க WPIயின் எட்டாவது
மாதமாகும்
(முக்கியமாக
கனிம
எண்கைய்கள், அடிப்பமட உலலாகங்கள்
கச்சா கபட்லராலியம் மற்றும் இயற்மக
எரிவாயு
ஆகியவற்றின்
விமலகள்
கடினப்படுத்தப்படுவதால்).
• கமாத்த
விற்பமன
விமல
அடிப்பமடயிலான குறியீடு (WPI) பைவீக்க
அடிப்பமட ஆண்டு 2011-12 ஆகும். லமலும்,
ஸ்மபக் ஏப்ரல் 2005 க்குப் பிறகு மிக
அதிகமாக உள்ளது.
முன்கூட்டிய வரி வசூல் 54% அதிகரித்து ரூ.4.60
லட்ெம் தகாடியாக உள்ளது
• நிதியமமச்சகத்தின்
கூற்றுப்படி,
இந்த
நிதியாண்டில் இதுவமர முன்கூட்டிய வரி
வசூல் 50 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.4.60 லட்சம்
லகாடியாக உள்ளது, இது கபாருளாதாரத்தில்
மீட்சிமயக் குறிக்கிறது.
• 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான லநரடி வரி வசூல்,
டிசம்பர் 16 ஆம் லததி நிலவரப்படி, நிகர
வசூல் ரூ.45 லட்சம் லகாடியாக இருந்தமதக்
காட்டுகிறது, இது முந்மதய ஆண்மடக்
காட்டிலும் ரூ. 5.88 லட்சம் லகாடியாக
இருந்தது, இது 60.8 சதவீதம் அதிகமாகும்.
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Defence News
ஒடிொ கடற்கலரயில் ‘அக்னி பி’ ஏவுகலணலய
இந்தியா சவற்றிகரமாக தொேலன செய்ேது
• அணு ஆயுதங்கமள சுமந்து கசன்று தாக்கும்
திறன் ககாண்ட ‘அக்னி பிமரம்’ ஏவுகமை
ஒடிசா கடற்கமரயில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி
மற்றும்
லமம்பாட்டு
அமமப்பால்
(டிஆர்டிஓ)
கவற்றிகரமாக
லசாதிக்கப்பட்டது.
• சமீபத்தில், டிசம்பர் 7 ஆம் லததி பிரம்லமாஸ்
சூப்பர்லசானிக் க்ரூஸ் ஏவுகமையின் ஏர்
பதிப்மப
டிஆர்டிஓ
கவற்றிகரமாக
பரிலசாதித்தது பிரம்லமாஸின் வளர்ச்சியில்
ஒரு “குறிப்பிடத்தக்க மமல்கல்” ஆகும்.
இந்திய கடற்பலடயின் 2வது உள்நாட்டு தபார்
கப்பல் ‘தமார்முகாவ்’ பயணம் செய்ேது
• லகாவா விடுதமல தினத்தன்று, இந்திய
கடற்பமடயின்
வழிகாட்டப்பட்ட
ஏவுகமை
அழிக்கும்
உள்நாட்டு
லபார்க்கப்பலான ‘லமார்முகலவா’ தனது
முதல் கடல் லசாதமனக்கு கசன்றது.
ப்ராகஜக்ட் 15 பி (P15B) வகுப்பின் இந்த
இரண்டாவது
உள்நாட்டு
ஸ்கடல்த்
டிஸ்ட்ராயர், 2022 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில்
கசயல்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
• Mormugao திட்டம் 15B லபார் கப்பல்களின்
ஒரு பகுதியாக Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
இல் கட்டப்பட்டு வருகிறது மற்றும் பல
உள்நாட்டு
கதாழில்நுட்பங்கமள
உள்ளடக்கியது.
ஒடிொ
கடற்கலரயில்
இந்தியா
‘பிரதல’
ஏவுகலணலய சவற்றிகரமாக தொதித்ேது
• ஒடிசா
கடற்கமரயில்
உள்நாட்டில்
உருவாக்கப்பட்ட, லமற்பரப்பில் இருந்து
தமரயிறங்கும் ஏவுகமையான ‘பிரலல’யின்
முதல் விமானச் லசாதமனமய இந்தியா
கவற்றிகரமாக நடத்தியது.
• பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்சி
லமம்பாட்டு
அமமப்பால்
உருவாக்கப்பட்ட
திட
எரிகபாருள், லபார்க்கள ஏவுகமை, இந்திய
பாலிஸ்டிக் ஏவுகமை திட்டத்தின் பிருத்வி
பாதுகாப்பு வாகனத்மத அடிப்பமடயாகக்
ககாண்டது. ஏபிலஜ அப்துல் கலாம் தீவில்
இருந்து ஏவுகமை ஏவப்பட்டது.
30

IAF முேல் S-400 வான் பாதுகாப்பு அலமப்லப
பஞ்ொபில் நிலலநிறுத்தியது
• இந்திய விமானப்பமட (IAF) S-400 வான்
பாதுகாப்பு ஏவுகமை அமமப்பின் முதல்
பமடப்பிரிமவ லமற்கு பஞ்சாப் கசக்டரில்
நிறுத்தியுள்ளது, இது பாகிஸ்தான் மற்றும்
சீனாவின் வான்வழி அச்சுறுத்தல்கமளக்
கவனித்துக்ககாள்ளும்.
• சுமார் 35,000 லகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான
ஒப்பந்தத்தில் S-400 வான் பாதுகாப்பு
அமமப்பு ரஷ்யாவிடம் இருந்து ஒப்பந்தம்
கசய்யப்பட்டது,
லமலும்
400
கிமீ
வமரயிலான வான்வழி அச்சுறுத்தல்கமளச்
சமாளிக்க
இந்தியாவுக்கு
ஐந்து
பமடப்பிரிவுகள் வழங்கப்படும்.
பங்களாதேஷ், அசமரிக்கா ஆகிய இருேரப்புப்
பயிற்சியான CARAT ஐத் சோடங்கியுள்ளது
• அகமரிக்க
ராணுவ வீரர்கள் மற்றும்
பங்களாலதஷ் கடற்பமட (BN) வங்காள
விரிகுடாவில் டிசம்பர் 1 முதல் 27வது
வருடாந்திர ஒத்துமழப்பு அஃப்லலாட்
கரடிகனஸ் மற்றும் பயிற்சி (CARAT) கடல்
பயிற்சிமய கதாடங்கியது.
• ஒன்பது
நாள்
பயிற்சியானது
பரந்த
அளவிலான
கடற்பமடத்
திறன்களில்
கவனம் கசலுத்துகிறது மற்றும் சுதந்திரமான
மற்றும் திறந்த இந்லதா-பசிபிக்மக உறுதி
கசய்வதற்காக
அகமரிக்கா
மற்றும்
வங்காளலதசம் இமைந்து கசயல்படும்
திறமன
கவளிப்படுத்தும்
கூட்டுறவு
நடவடிக்மககமள உள்ளடக்கியது.
GRSE இந்திய கடற்பலடக்காக ெந்ேயாக் என்ற
சபரிய ஆய்வுக் கப்பலல அறிமுகப்படுத்தியது
• இந்திய கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான
கார்டன் ரீச் ஷிப் பில்டர்ஸ் & இன்ஜினியர்ஸ்
(GRSE) இந்திய கடற்பமடக்கான முதல்
கபரிய ஆய்வுக் கப்பமல அறிமுகப்படுத்தி
புதிய மமல்கல்மல எட்டியுள்ளது.
• சந்தயாக் என்று அமழக்கப்படும் இந்தக்
கப்பல், சர்லவ கவசல் லார்ஜ் (SVL)
திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும் நான்கு
கப்பல்களின் வரிமசயில் முதன்மமயானது.
இது GRSE இல் கட்டப்பட்டது.
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மாலத்தீவில் இந்தியா-மாலத்தீவுகள் கூட்டு
ராணுவப் பயிற்சி EKUVERIN நலடசபற்றது
• இந்தியா
மற்றும்
மாலத்தீவுகளுக்கு
இமடயிலான EKUVERIN-21 பயிற்சியின்
11வது பதிப்பு, மாலத்தீவின் Kaddhoo தீவில்
நமடகபற்றது.
ஈகுகவரின்
என்றால்
திலவஹி கமாழியில் “நண்பர்கள்” என்று
கபாருள்.
• இது ஒரு இந்லதா-ஆரிய கமாழி. இது
இந்தியா, லட்சத்தீவு மற்றும் மாலத்தீவுகளில்
லபசப்படுகிறது.
• இந்தப்
பயிற்சியானது,
நிலத்திலும்
கடலிலும்
உள்ள
நாடுகடந்த
பயங்கரவாதத்மதப்
புரிந்துககாள்வது,
பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மற்றும் கிளர்ச்சி
எதிர்ப்பு நடவடிக்மககமள லமற்ககாள்வது
மற்றும் சிறந்த இராணுவ நமடமுமறகள்
மற்றும்
அனுபவங்கமளப்
பகிர்ந்துககாள்வது
ஆகியவற்றின்
அடிப்பமடயில் இரு நாடுகளின் ஆயுதப்
பமடகளுக்கு
இமடலயயான
ஒருங்கிமைப்பு மற்றும் இயங்குநிமலமய
லமம்படுத்துகிறது.
பிம்ஸ்சடக் நாடுகளுடன் இலணந்து PANEX-21
ராணுவப் பயிற்சிலய புதன நடத்துகிறது
• PANEX-21 என்பது மனிதாபிமான உதவி
மற்றும் லபரிடர் நிவாரைப் பயிற்சியாகும்.
பிம்ஸ்கடக் நாடுகளுக்காக நடத்தப்பட
உள்ளது.
• பிம்ஸ்கடக் நாடுகளான பூடான், வங்கலதசம்,
லநபாளம், மியான்மர், இலங்மக, இந்தியா
மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு
இமடலய இந்தப் பயிற்சி நமடகபற
உள்ளது.
• இயற்மக லபரழிவுகளுக்கு பதிலளிப்பதில்
பிராந்திய ஒத்துமழப்மப உருவாக்குவலத
பயிற்சியின் முக்கிய லநாக்கமாகும். டிசம்பர்
20 முதல் டிசம்பர் 22 வமர புலனவில்
நடத்தப்பட உள்ளது.
பிரம்தமாஸ்
சூப்பர்தொனிக்
கப்பல்
ஏவுகலணயின் வான் பதிப்லப டிஆர்டிஓ
தொேலன செய்ேது
• பிரம்லமாஸ்
சூப்பர்லசானிக்
குரூஸ்
ஏவுகமையின் வான் பதிப்மப ஒடிசா
கடற்கமரயில் உள்ள சந்திப்பூரில் உள்ள
ஒருங்கிமைந்த லசாதமன எல்மலயில்
இருந்து இந்தியா கவற்றிகரமாக லசாதமன
கசய்தது.
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•

ஏவுகமையின் வான் பதிப்பு சூப்பர்லசானிக்
லபார் விமானமான சுலகாய் 30 எம்லக-ஐயில்
இருந்து
லசாதமன
கசய்யப்பட்டது.
பிரம்லமாஸ் என்பது DRDO (இந்தியா)
மற்றும் NPO Mashinostroyeniya (ரஷ்யா)
ஆகியவற்றுக்கு இமடலயயான ஒரு கூட்டு
முயற்சியாகும், இது இந்திய ஆயுதப்
பமடகளில்
லசர்க்கப்பட்டுள்ள
சூப்பர்லசானிக்
க்ரூஸ்
ஏவுகமையின்
வளர்ச்சி, உற்பத்தி மற்றும் சந்மதப்படுத்தல்.
DRDO பினாகா விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு 2021ஐ
சவற்றிகரமாகச் தொதித்ேது
• பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு
அமமப்பு
(டிஆர்டிஓ)
பினாகா
விரிவாக்கப்பட்ட எல்மல (பினாகா-ஈஆர்),
ஏரியா மறுப்பு ஆயுதங்கள் (ஏடிஎம்) மற்றும்
உள்நாட்டிலலலய
உருவாக்கப்பட்ட
ஃபுஸ்கமள
கவற்றிகரமாக
லசாதமன
கசய்துள்ளது.
• ஒடிசா கடற்கமரயில் உள்ள சந்திப்பூரில்
உள்ள
ஒருங்கிமைந்த
லசாதமன
எல்மலயில் (ITR) லசாதமன நடத்தப்பட்டது.
• லசாதமனயின் லபாது மல்டி-லபரல் ராக்ககட்
லாஞ்சர்களில் (எம்ஆர்எல்) கமாத்தம் 25
லமம்படுத்தப்பட்ட பினாகா ராக்ககட்டுகள்
பல
வரம்புகளில்
ஏவப்பட்டதாக
கூறப்படுகிறது.
பாதுகாப்பு அலமச்ெர் ராஜ்நாத் சிங் ஸ்வர்னிம்
விெய் பர்வ்லவ திறந்து லவத்ோர்
• பாதுகாப்பு அமமச்சர் ராஜ்நாத் சிங், 1971
லபாரில் இந்தியா கவற்றி கபற்ற 50
ஆண்டுகமள நிமனவுகூரும் வமகயில்
ஸ்வர்னிம் விஜய் பர்வ்மவ திறந்து மவத்தார்.
• கதாடக்க விழாவில் அவர் ‘வால் ஆஃப்
ஃலபம் -1971 இந்திய-பாகிஸ்தான் லபாமர’
திறந்து மவக்கிறார். ஸ்வர்னிம் விஜய் பர்வ்
என்பது டிசம்பர் 12, 2021 அன்று புது
தில்லியில் உள்ள இந்தியா லகட் லான்ஸில்,
1971 இந்திய-பாக் லபாரில் வங்காளலதசத்தின்
விடுதமலக்காக ஆயுதப் பமடகளின் வீரம்
மற்றும் கதாழில்முமற மற்றும் அவர்களின்
பங்களிப்மப
நிமனவுகூரும்
ஒரு
நிகழ்வாகும்.
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IAF-DRDO விமானம்-தொேலன செய்யப்பட்ட
சஹலிகாப்டர்-ஏவுகலண SANT ஏவுகலண
• பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு
அமமப்பு (டிஆர்டிஓ) மற்றும் இந்திய
விமானப்பமட
(ஐஏஎஃப்)
ஆகியமவ
ராஜஸ்தானில் உள்ள கபாக்ரான் வரம்பில்
இருந்து உள்நாட்டில் வடிவமமக்கப்பட்டு
உருவாக்கப்பட்ட கஹலிகாப்டர் ஏவப்பட்ட
(விமானத்தில் ஏவப்பட்ட) ஸ்டாண்ட்-ஆஃப்
ஆண்டி லடங்க் (சான்ட்) ஏவுகமைமய
கவற்றிகரமாக விமானம் லசாதமன கசய்தது.
ராணுவத்
ேளபதி
நரவதன
ேலலலமப்
பணியாளர்கள்
குழுவின்
ேலலவராகப்
சபாறுப்தபற்றுக் சகாண்டார்
• இராணுவத் தளபதி கஜனரல் எம்.எம்.
மூன்று லசமவத் தமலவர்கள் அடங்கிய
தமலமமப்
பணியாளர்கள்
குழுவின்
தமலவராக நரவலன கபாறுப்லபற்றுள்ளார்.
• டிசம்பர் 8-ம் லததி இந்திய விமானப்பமட
கஹலிகாப்டர் விபத்தில் பாதுகாப்புப்
பமடத் தளபதி கஜனரல் பிபின் ராவத்
இறந்தமதத் கதாடர்ந்து அந்த பதவி
காலியானது.
• கஜனரல்
நரவலன
மூன்று
பமடத்
தமலவர்களில்
மூத்தவர்
என்பதால்
அவருக்குப் கபாறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ASIGMA: இந்திய ராணுவம் இன்-ஹவுஸ்
சமதெஜிங் செயலிலய அறிமுகப்படுத்தியது
• இந்திய இராணுவம் ‘ASIGMA’ (இராணுவ
பாதுகாப்பான உள்நாட்டு கசய்தியிடல்
பயன்பாடு) என்ற கபயரில் ஒரு சமகால
கசய்தியிடல்
கசயலிமய
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• இது ராணுவத்தின் சிக்னல்ஸ் கார்ப்ஸ்
அதிகாரிகள்
குழுவால்
முற்றிலும்
உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய
தமலமுமற இமைய அடிப்பமடயிலான
பயன்பாடு ஆகும்.
• கடந்த
15 ஆண்டுகளாக லசமவயில்
இருக்கும் ஆர்மி மவட் ஏரியா கநட்கவார்க்
(AWAN)
கசய்தியிடல்
பயன்பாட்டிற்கு
மாற்றாக இது கசயல்படுகிறது.
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இந்திய கடற்பலட 32 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு INS
குக்ரிலய பணிநீக்கம் செய்ேது
• INS
குக்ரி
(கபன்னன்ட்
எண்
49),
உள்நாட்டிலலலய தயாரிக்கப்பட்ட முதல்
ஏவுகமை கார்கவட், ஆந்திரப் பிரலதசத்தின்
விசாகப்பட்டினத்தில் 32 வருட லசமவக்குப்
பிறகு நிறுத்தப்பட்டது.
• இந்த லபார்க்கப்பல் Mazagon Dock Shipbuilders
(MSD) ஆல் கட்டப்பட்டது மற்றும் 23
ஆகஸ்ட் 1989 அன்று இயக்கப்பட்டது
மற்றும்
லமற்கு
மற்றும்
கிழக்கு
கடற்பமடகளின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.
• இந்த கப்பல் மும்மபயில் அப்லபாமதய
ரக்ஷா மந்திரி ஸ்ரீ கிருஷ்ை சந்திர பந்த் மற்றும்
மமறந்த
லகப்டன்
மலகந்திர
நாத்
முல்லாவின் மமனவி திருமதி சுதா முல்லா
ஆகிலயாரால் இயக்கப்பட்டது. கமாண்டர்
(இப்லபாது ஓய்வு கபற்ற மவஸ் அட்மிரல்)
சஞ்சீவ் பாசின் முதல் கட்டமள அதிகாரி.
DRDO ஹீட் ‘அப்யாஸ்’ விமான தொேலனலய
சவற்றிகரமாக நடத்தியது
• பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு
நிறுவனம் (DRDO) ஒடிசா கடற்கமரயில்
உள்ள சந்திப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிமைந்த
லசாதமனத்
தளத்தில்
இருந்து
உள்நாட்டிலலலய
உருவாக்கப்பட்ட
அதிலவக வான்வழி இலக்கு (HEAT)
‘அப்யாஸ்’ இன் விமானச் லசாதமனமய
கவற்றிகரமாக நடத்தியது.
• அதன் லசாதமனயின் லபாது, மிகக் குமறந்த
உயரத்தில் அதிக சகிப்புத்தன்மமயுடன்
கூடிய உயர் சப்லசானிக் லவகப் பாமத
நிரூபிக்கப்பட்டது. இது ஏலராநாட்டிக்கல்
கடவலப்கமன்ட்
எஸ்டாப்லிஷ்கமன்ட்
(ஏடிஇ), DRDOஆய்வகம் மற்றும் பிற
ஆய்வகங்களால் உருவாக்கப்பட்டது.
லக்தனாவில் பிரம்தமாஸ் ஏவுகலண ேயாரிப்பு
பிரிலவ ராஜ்நாத் சிங் திறந்து லவத்ோர்
• லக்லனாவில் பிரம்லமாஸ் ஏலராஸ்லபஸ்
ஏவுகமை தயாரிப்பு பிரிவுக்கு பாதுகாப்பு
அமமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அடிக்கல் நாட்டினார்.
• லக்லனாவில்
டிஆர்டிஓ
பாதுகாப்பு
கதாழில்நுட்பம்
மற்றும்
லசாதமன
மமயத்திற்கும்
அவர்
அடித்தளம்
அமமத்தார்.
5,500
புதிய
லவமல
வாய்ப்புகமள
உருவாக்க
பிரம்லமாஸ்
திட்டம் உதவும்.
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எல்லல
கண்காணிப்பு
அலமப்பு
சோழில்நுட்பத்லே ஒப்பலடத்ேேற்காக DRDO
பாராஸ் டிஃசபன்ஸ் என்று சபயரிட்டது
• பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு
அமமப்பு (DRDO), கருவிகள் ஆராய்ச்சி
மற்றும் லமம்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும்
DRDO ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட
எல்மல கண்காணிப்பு அமமப்புகளின்
கதாழில்நுட்பத்மத
ஒப்பமடப்பதற்காக
பாராஸ் பாதுகாப்பு மற்றும் விண்கவளி
கதாழில்நுட்பங்கமளத் லதர்ந்கதடுத்தது.
• நிறுவனம், கருவிகள் ஆராய்ச்சி மற்றும்
லமம்பாட்டு நிறுவனம் (IRDE) மற்றும்
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு
அமமப்பு (DRDO) ஆகியவற்றுக்கு இமடலய
உள்ள
எல்மல
கண்காணிப்பு
அமமப்புகளுக்கான
கதாழில்நுட்ப
பரிமாற்றத்திற்கான உரிம ஒப்பந்தத்தின்
மூலம்
இந்த
கதாழில்நுட்பம்
மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்திய
இராணுவம்
தபார்
இராணுவ
ேலலலமயகத்தில் MCTE இல் குவாண்டம்
ஆய்வகத்லே அலமத்ேது
• மத்தியப் பிரலதசத்தின் இந்தூரில் உள்ள
லபார் இராணுவத் தமலமமயகத்தில் (Mhow)
உள்ள
இராணுவ
கதாமலத்கதாடர்பு
கபாறியியல் கல்லூரியில் (MCTE) இந்திய
இராணுவம் குவாண்டம் ஆய்வகத்மத
நிறுவியுள்ளது.
• குவாண்டம்
கதாழில்நுட்பத் துமறயில்
இந்திய இராணுவத்தின் ஆராய்ச்சி அடுத்த
தமலமுமற
தகவல்கதாடர்புக்கு
முன்லனறவும், இந்திய ஆயுதப் பமடகளில்
தற்லபாமதய கிரிப்லடாகிராஃபி முமறமய
லபாஸ்ட் குவாண்டம் கிரிப்லடாகிராஃபிக்கு
(PQC) மாற்றவும் உதவும்.
• குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், குவாண்டம் கீ
விநிலயாகம், குவாண்டம் கம்யூனிலகஷன்
மற்றும்
பிந்மதய
குவாண்டம்
கிரிப்லடாகிராஃபி
ஆகியமவ
முக்கிய
உந்துதல் பகுதிகளில் அடங்கும்.
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Appointments News
தேசிய பாதுகாப்பு கல்லூரியின் ேலலவராக
சலப்டினன்ட் செனரல் மதனாஜ் குமா மாதகா
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• கலப்டினன்ட் கஜனரல் மலனாஜ் குமார்
மாலகா, புது தில்லி லதசிய பாதுகாப்பு
கல்லூரியின்
(NDC)
கமாண்டன்டாக
கபாறுப்லபற்றுள்ளார்.
• அவர்
லூதியானாமவச்
லசர்ந்தவர்,
என்டிசியில் பணி வழங்கப்படுவதற்கு
முன்பு பதிண்டாவில் 10 வது பமடக்கு
கட்டமளயிட்டார்,
இது
நாட்டின்
இராணுவம், சிவில் அதிகாரத்துவம் மற்றும்
இந்திய லபாலீஸ் லசமவயின் மூத்த
அதிகாரிகளிமடலய
ஒரு
மூலலாபாய
கலாச்சாரத்மத உருவாக்குகிறது.
அருணாச்ெல பிரதேெத்தின் 50வது ஆண்டு
சகாண்டாட்டங்களுக்கான பிராண்ட் தூேராக
ெஞ்ெய் ேத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• அருைாச்சல பிரலதச மாநிலத்தின் 50வது
ஆண்மடக் குறிக்கும் வமகயில், பாலிவுட்
நடிகர் சஞ்சய் தத்மத பிராண்ட் தூதராகவும்,
விருது கபற்ற திமரப்பட தயாரிப்பாளர்
மற்றும் பிராண்டிங் நிபுைரான ராகுல் மித்ரா
அவர்களின்
கபான்விழா
ககாண்டாட்டங்களின்
பிராண்ட்
ஆலலாசகராகவும் அருைாச்சல பிரலதச அரசு
மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• சஞ்சய் தத், 2022 ஜனவரி 20 முதல் பிப்ரவரி 20
வமர, AP இன் ஷி-லயாமி மாவட்டத்தின்
கமச்சுகா பள்ளத்தாக்கில் ஒரு மாத கால
ககாண்டாட்டங்களுக்கான
ஊடக
பிரச்சாரத்மத கதாடங்கினார்.
GUVI இன் பிராண்ட் தூேராக ஸ்மிருதி மந்ேனா
லகசயழுத்திட்டார்
• இந்தியன்
இன்ஸ்டிடியூட்
ஆஃப்
கடக்னாலஜி
கமட்ராஸ்
(IIT-M)
இன்குலபட்டட் ஸ்டார்ட்அப், GUVI இந்திய
மகளிர் கிரிக்ககட் வீராங்கமன ஸ்மிருதி
மந்தனாமவ அதன் பிராண்ட் தூதராக
ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.
• GUVI இன் பிராண்ட் தூதராக, ஸ்மிருதி
மந்தனா GUVI இன் முகமாக இருப்பார்
மற்றும் கதாழில்நுட்பக் கல்வி மற்றும்
தகவல் கதாழில்நுட்ப (IT) திறன்களின்
முக்கியத்துவத்மதயும்
லநாக்கத்மதயும்
வலுப்படுத்தும் லநாக்கில் GUVI இன்
ஆன்மலன் பிரச்சாரங்களில் அம்சமாக
இருப்பார்.
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ரிலலயன்ஸ் தகபிடல் வாரியத்திற்கு ரிெர்வ் வங்கி
நாதகஸ்வர ராலவ நிர்வாகியாக நியமித்ேது
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) ரிமலயன்ஸ்
லகபிடல் லிமிகடட் (ஆர்சிஎல்), வங்கி
அல்லாத நிதி நிறுவனமான (என்பிஎஃப்சி)
இயக்குநர்கள் குழுமவ, ஆர்பிஐ சட்டம், 1934
இன் பிரிவு 45-ஐஇ (1)ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட
அதிகாரத்மதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்
முறியடித்தது.
• அனில் திருபாய் அம்பானியின் ரிமலயன்ஸ்
குழுமத்தால் RCL ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
இது சம்பந்தமாக, உச்ச வங்கி RBI சட்டத்தின்
45-IE (2) இன் கீழ் நிறுவனத்தின் நிர்வாகியாக
நாலகஸ்வர ராவ் ஒய் (முன்னாள் நிர்வாக
இயக்குனர், பாங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா) ஐ
நியமித்துள்ளது.
இந்திய
சுற்றுலா
வளர்ச்சிக்
கழகத்தின்
ேலலவராக ெம்பித் பத்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் (ITDC)
தமலவராக சம்பித் பத்ரா அமமச்சரமவயின்
நியமனக் குழுவால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ஜி. கமல வர்தன ராவ்
ஐடிடிசியின் நிர்வாக இயக்குநராகப் பதவி
வகிப்பார்.
• இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சுற்றுலா
அமமச்சகத்தின்
கீழ்
இந்திய
அரசாங்கத்திற்குச்
கசாந்தமான
விருந்லதாம்பல்,
சில்லமற
விற்பமன
மற்றும் கல்வி நிறுவனமாகும்.
IMF
இன்
நம்பர்
2
அதிகாரியாக
ஒகதமாட்தடாவிற்கு பதிலாக கீோ தகாபிநாத்
சபாறுப்தபற்க உள்ளார்.
• சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் தமலமமப்
கபாருளாதார நிபுைர், கீதா லகாபிநாத்,
நிறுவனத்தின் நம்பர் 2 அதிகாரியாக கஜஃப்ரி
ஒகலமாட்லடாவிடம் இருந்து கபாறுப்லபற்க
உள்ளார்.
• சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் முதல் இரண்டு
முன்னணி பதவிகளில் கபண் இருக்கும்
லபாது அது ஒரு வரலாற்று இயக்கமாக
இருக்கும்.
• நிதியத்தின் மூத்த நிர்வாகக் குழுவின்
பாத்திரங்கள் மற்றும் கபாறுப்புகளில் IMF
சில மாற்றங்கமளச் கசய்துள்ளது.
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தேசிய சொத்து மறுசீரலமப்பு நிறுவனத்தின்
ேலலவராக பிரதீப் ஷா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• இந்ட்ஆசியா ஃபன்ட் அட்மவசர்ஸ் இன்
நிறுவனர் பிரதீப் ஷா, லதசிய கசாத்து
மறுசீரமமப்பு
நிறுவனத்தின்
(NARCL)
தமலவராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஹார்வர்மட லசர்ந்த MBA மற்றும் பட்டயக்
கைக்காளரான ஷா, இந்தியாவின் முதல்
மற்றும் மிகப்கபரிய வீட்டு வசதி நிதி
நிறுவனமான HDFC மற்றும் கிரிசில்
மதிப்பீட்டு
நிறுவனத்மத
நிறுவிய
கபருமமக்குரியவர்.
NHAI: NHAI இன் ேலலவராக அல்கா உபாத்யாயா
நியமிக்கப்பட்டார்
• மமயம்
கபரிய
அதிகாரத்துவ
மறுசீரமமப்மப ஏற்படுத்துகிறது. இந்திய
லதசிய கநடுஞ்சாமல ஆமையத்தின் (NHAI)
தமலவராக அல்கா உபாத்யாயாமவ மத்திய
அரசு நியமித்துள்ளது. மத்தியப் பிரலதச
லகடரின் 1990-லபட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான
உபாத்யாயா தற்லபாது ஊரக வளர்ச்சித்
துமறயின் கூடுதல் கசயலாளராக உள்ளார்.
எஸ்பிஐ முன்னாள் ேலலவர் ரஜ்னிஷ் குமார்
OYOவின் புதிய உத்தி குழு ஆதலாெகராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• ஐபிஓ-பிவுண்ட்
ஹாஸ்பிடாலிட்டி
யூனிகார்ன் ஓலயா லஹாட்டல்ஸ் அண்ட்
லஹாம்ஸ் (OYO) ஸ்லடட் பாங்க் ஆஃப்
இந்தியாவின் (SBI) முன்னாள் தமலவர்
ரஜ்னிஷ் குமாமர வியூகக் குழு ஆலலாசகராக
நியமித்துள்ளது.
• குமார்
தனது
பங்கில்,
ஓலயாவின்
நிர்வாகத்திற்கு குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட
கால
உத்தி,
ஒழுங்குமுமற
மற்றும்
பங்குதாரர் ஈடுபாடு மற்றும் உலகளவில்
நிறுவனத்தின் பிராண்மட லமம்படுத்துதல்
குறித்து ஆலலாசமன வழங்குவார்.
கினாரா தகபிட்டலின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக
ரவீந்திர ெதடொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• கபங்களூருமவ
தளமாகக்
ககாண்ட
புதுமமயான, லவகமாக வளர்ந்து வரும்
fintech, Kinara Capital, நிறுவனத்தின் 10வது
ஆண்டு
விழாமவகயாட்டி,
இந்திய
கிரிக்ககட் வீரர் ரவீந்திர ஜலடஜாமவ அதன்
அதிகாரப்பூர்வ பிராண்ட் தூதராக ஒப்பந்தம்
கசய்துள்ளது.
கினாரா
லகபிடல்
இந்தியாவின்
MSME
களுக்கு
கடன்
லசமவமய வழங்குகிறது.
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•

இன்றுவமர, கினாரா லகபிடல் 70,000
பிமையமில்லாத
கடன்கமள
வழங்கியுள்ளது. இந்த கூட்டாண்மம மூலம்,
நாட்டில் MSME துமறக்கு நிதியளிப்பதில்
கினாரா தனது எல்மலமய உயர்த்துவமத
லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.
யூனிக்ஸ் பிராண்ட் தூேராக ெஸ்பிரித் பும்ராலவ
ஒப்பந்ேம் செய்துள்ளது
• யுனிக்ஸ், இந்திய கமாமபல் ஆக்செரீஸ்
உற்பத்தி பிராண்டானது, இந்திய கிரிக்ககட்
லவகப்பந்து
வீச்சாளரான
ஜஸ்பிரித்
பும்ராமவ
தங்கள்
தயாரிப்புகளின்
கதரிவுநிமலமய அதிகரிக்க அதன் பிராண்ட்
தூதராக ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.
• சார்ஜர்கள்,
இயர்லபான்கள்,
லடட்டா
லகபிள்கள், பவர் லபங்க்கள், வயர்கலஸ்
ஸ்பீக்கர்கள், ஸ்மார்ட்ஃலபான் லபட்டரிகள்,
புளூடூத் கநக்லபண்டுகள் மற்றும் TWS
லபான்ற
அணியக்கூடிய
கமாமபல்
எலக்ட்ரானிக்ஸ் தயாரிப்புகளில் அடங்கும்.
உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கி இட்டிரா
தடவிலை MD & CEO ஆக நியமித்ேது
• உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃமபனான்ஸ் வங்கியின்
இயக்குநர்கள் குழு, இட்டிரா லடவிமெ
வங்கியின் MD மற்றும் CEO ஆக நியமித்தது.
• லடவிஸ், ரிசர்வ் வங்கியின் அங்கீகாரம்
கபற்ற நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு
அல்லது ஆர்பிஐயால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பிற காலத்திற்கு MD மற்றும் CEO ஆக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• லடவிஸ் ஜூமல 2018 முதல் உஜ்ஜீவன்
ஃமபனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிகடட்டின் MD
மற்றும் CEO ஆக இருந்தார், அங்கிருந்து 2021
இல் ராஜினாமா கசய்தார்.
FICCI அேன் ேலலவராக ெஞ்சீவ் தமத்ோலவ
நியமித்ேது
• ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் லிமிகடட் (HUL)
இன் தமலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்
சஞ்சீவ்
லமத்தா
அதன்
தமலவராக
நியமிக்கப்படுவார் என்று இந்திய வர்த்தக
மற்றும் கதாழில் கூட்டமமப்பு (FICCI)
அறிவித்துள்ளது.
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தற்லபாது FICCI இன் மூத்த துமைத்
தமலவராக
இருக்கும்
லமத்தா,
ஊடகத்துமறயில் மூத்த தமலவரான உதய்
சங்கருக்குப் பிறகு பதவிலயற்கவுள்ளார்
• லமத்தா
யுனிலீவர்
கதற்காசியாவின்
(இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாலதஷ்,
இலங்மக
மற்றும்
லநபாளம்)
தமலவராகவும்
உள்ளார்,
லமலும்
யுனிலீவரின்
உலகளாவிய
நிர்வாகக்
குழுவான
‘யுனிலீவர்
லீடர்ஷிப்
எக்ஸிகியூட்டிவ்’ உறுப்பினராகவும் உள்ளார்.
யுனிசெப்பின் புதிய ேலலவராக தகத்ேரின் ரெல்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் குழந்மதகள்
நிதியம் என்றும் அமழக்கப்படும் ஐநா
குழந்மதகள் நிறுவனமான UNICEF இன்
தமலவராக லகத்தரின் ரஸ்ெமல ஐநா
கபாதுச்கசயலாளர்
அன்லடானிலயா
குட்டகரஸ் நியமித்துள்ளார்.
• அகமரிக்க
அதிபர்
லஜா
பிடனின்
உதவியாளர் லகத்தரின் ரசல்.
• அவர்
ஜனாதிபதி
பணியாளர்களின்
கவள்மள மாளிமக அலுவலகத்திற்கும்
தமலமம தாங்குகிறார். குடும்ப உடல்நலப்
பிரச்சிமன காரைமாக ஜூமல 2021 இல்
ராஜினாமா
கசய்த
கஹன்ரிட்டா
ஃலபார்க்குப் பிறகு ரஸ்ெல் பதவிலயற்பார்.
ரவீந்ேர் பாகர் NFDC, திலரப்பட பிரிவு மற்றும்
CFSI ஆகியவற்றின் சபாறுப்லப ஏற்றார்
• மத்திய திமரப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின்
(CBFC) CEO, ரவீந்தர் பாகர், லதசிய திமரப்பட
லமம்பாட்டுக் கழகம் (NFDC), திமரப்படப்
பிரிவு மற்றும் இந்திய குழந்மதகள்
திமரப்பட சங்கம் (CFSI) ஆகியவற்றின்
கபாறுப்மப ஏற்றுள்ளார்.
• அவர் இந்திய ரயில்லவ ஸ்லடார்ஸ் சர்வீஸின்
(IRSS)
1999-லபட்ச்
அதிகாரி
ஆவார்.
திமரப்பட
சான்றளிப்பு
அமமப்பின்
தமலமம நிர்வாக அதிகாரியாக அவர்
தற்லபாதுள்ள கடமமகளுடன் கூடுதலாக
இந்தக்
கட்டைங்கள்
அவருக்கு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
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பிரிட்டிஷ்-இந்தியரான லீனா நாயர் தெனலின்
புதிய உலகளாவிய ேலலலம நிர்வாக அதிகாரி
ஆவார்
• பிகரஞ்சு
ஃலபஷன் ஹவுஸ் லசனல்,
யூனிலீவரின் நிர்வாக அதிகாரியான லீனா
நாயமர அதன் புதிய உலகளாவிய தமலமம
நிர்வாக அதிகாரியாக நியமித்தது.
• யூனிலீவரில் நாயரின் பணி 30 ஆண்டுகள்
நீடித்தது,
மிக
சமீபத்தில்
மனித
வளத்துமறயின் தமலவராகவும், கசயற்குழு
உறுப்பினராகவும் இருந்தார்.
• நாயரின்
ஆட்லசர்ப்பு,
யூனிலீவரின்
தரவரிமசயில் இருந்து, கதாழிற்சாமல
தளத்தில் பயிற்சியாளராகத் துவங்கியது,
ஃலபஷன் துமறயில் இன்னும் உள்ளடக்கிய
அணுகுமுமறமயக்
காட்ட
லவண்டிய
அழுத்தத்தில் உள்ளது.
அரவிந்த் குமார் ொப்ட்தவர் சடக்னாலஜி பார்க்ஸ்
ஆஃப் இந்தியாவின் டிஜியாக தெர்ந்ோர்
• அரவிந்த் குமார் இந்தியாவின் கமன்கபாருள்
கதாழில்நுட்ப
பூங்காவின்
கபாது
இயக்குநராக இமைந்துள்ளார். சாப்ட்லவர்
கடக்னாலஜி பார்க்ஸ் ஆஃப் இந்தியா
என்பது இந்திய அரசின் மின்னணு மற்றும்
தகவல் கதாழில்நுட்ப அமமச்சகத்தின் கீழ்
இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அமமப்பாகும்.
• வளர்ந்து வரும் கதாழில்நுட்ப களங்களில்
25+ கதாழில்முமனலவார் மமயங்கமளத்
கதாடங்குவதன்
மூலம்
நாட்டில்
கதாழில்நுட்ப கதாழில்முமனவு மற்றும்
புதுமம கலாச்சாரத்மத STPI தூண்டுகிறது.
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ஹூண்டாய் தமாட்டார் இந்தியா லிமிசடட்
நிறுவனத்தின்
எம்டியாக
அன்சூ
கிம்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• ஹூண்டாய் லமாட்டார் நிறுவனம், ஜனவரி
1, 2022 முதல், ஹூண்டாய் லமாட்டார்
இந்தியா லிமிகடட் (HMIL) இன் நிர்வாக
இயக்குநராக
(MD)
Unsoo
Kim
ஐ
நியமித்துள்ளது.
• அவர் கதன் ககாரியாவின் சிலயாலில் உள்ள
ஹூண்டாய் தமலமமயகத்தில் உள்ள
உலகளாவிய
கசயல்பாட்டுப்
பிரிமவ
வழிநடத்தும் சிலயான் சிலயாப் கிம் (எஸ்எஸ்
கிம்) இடமாற்றம் கசய்யப்படுவார்.
• HMIL, எச்எம்சியின் முழுச் கசாந்தமான
துமை நிறுவனமாகும், இது இந்தியாவின்
முதல் ஸ்மார்ட் கமாபிலிட்டி தீர்வுகள்
வழங்குநராகவும்,
இந்தியாவில்
முதலிடத்தில்
உள்ள
கார்
ஏற்றுமதியாளராகவும் உள்ளது.
இந்திய
செய்தித்ோள்
ெங்கத்தின்
புதிய
ேலலவராக
தமாஹித்
செயின்
தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்
• தி எகனாமிக் மடம்ஸின் லமாஹித் கஜயின்
2021-22
ஆம்
ஆண்டிற்கான
இந்திய
கசய்தித்தாள்
சங்கத்தின்
தமலவராக
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். கஹல்த் & தி
ஆண்டிகசப்டிக்
நிறுவனத்தின்
எல்.
ஆதிமூலத்திற்குப்
பிறகு
அவர்
பதவிலயற்றார்
• இந்திய கசய்தித்தாள் சங்கத்தின் 82வது
ஆண்டு கபாதுக்கூட்டம் – நாட்டில் உள்ள
கசய்தித்தாள்கள், இதழ்கள் மற்றும் பருவ
இதழ்களின் கவளியீட்டாளர்களின் உச்ச
அமமப்பு, வீடிலயா கான்பரன்ஸ் மூலம்
நமடகபற்றது.
உத்ேரகாண்டின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக ரிஷப்
பந்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பிராண்ட் தூதராக
இந்திய விக்ககட் கீப்பர் லபட்ஸ்லமன் ரிஷப்
பந்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில
முதலமமச்சர்
புஷ்கர்
சிங்
தாமி
அறிவித்துள்ளார்.
• நியூசிலாந்து கடஸ்டில் ஓய்வு கபற்ற 24
வயதான
பந்த்,
தற்லபாது
கதன்னாப்பிரிக்காவில்
இருக்கிறார்,
ஏகனனில் இந்திய அணி டிசம்பர் 26 ஆம்
லததி கதாடங்கும் மூன்று லபாட்டிகள்
ககாண்ட கடஸ்ட் கதாடரில் புலராட்டீமெ
எதிர்ககாள்ள தயாராக உள்ளது.
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பிரம்தமாஸ் ஏதராஸ்தபஸ் CEO & MDயாக அதுல்
தினகர் ராதன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• பிரம்லமாஸ்
சூப்பர்லசானிக்
கப்பல்
ஏவுகமைமய தயாரிக்கும் பிரம்லமாஸ்
ஏலராஸ்லபஸ்
லிமிகடட்டின்
புதிய
தமலமம கசயல் அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக
இயக்குநராக
அதுல்
தினகர்
ராலன
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• பிரம்லமாஸ்
சூப்பர்லசானிக்
குரூஸ்
ஏவுகமையின் கவற்றிகரமான லமம்பாடு
மற்றும்
ஆயுதப்
பமடகளில்
லசர்க்கப்படுவதற்கு அவரது முன்லனாடி
பங்களிப்புகள் மற்றும் கதாழில்நுட்பநிர்வாகத்
தமலமம
மாற்றத்மத
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சீனாவுக்கான இந்தியாவின் புதிய தூேராக பிரதீப்
குமார் ராவத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• சீன
அதிகாரிகளுடன்
லபச்சுவார்த்மத
நடத்துவதில் சிறந்து விளங்கும் மூத்த இந்திய
தூதர் பிரதீப் குமார் ராவத், சீனாவுக்கான
இந்தியாவின்
அடுத்த
தூதராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• கிழக்கு லடாக்கில் நீடித்து வரும் எல்மலப்
பிரச்சமனக்கு மத்தியில் ராவத்தின் நியமனம்
வந்துள்ளது.
ராவத்
தற்லபாது
கநதர்லாந்துக்கான அந்நாட்டின் தூதராக
உள்ளார்.
IFFCO-TOKIO செனரல் இன்சூரன்ஸ் HO சூரிலய
MD & CEO ஆக நியமிக்கிறது
• IFFCO-TOKIO கஜனரல் இன்சூரன்ஸ் அதன்
புதிய நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் தமலமம
கசயல்
அதிகாரியாக
HO
சூரிமய
நியமிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
• அவர்
நிறுவனத்தில் நிதி ஆலலாசகர்,
தமலவர்,
உள்
தணிக்மக
மற்றும்
சட்டப்பூர்வமாக இருந்தார் மற்றும் புதிய
பதவி அக்லடாபர் 1 முதல் அமலுக்கு வந்தது.
• இஃப்லகா-லடாக்கிலயா
கஜனரல்
இன்சூரன்ஸ் கம்கபனி லிமிகடட் என்பது
IFFCO மற்றும் ஜப்பானின் லடாக்கிலயா
மமரன் குரூப் இமடலயயான 51:49 கூட்டு
முயற்சியாகும்.
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FIDC இன் புதிய இலணத் ேலலவராக கமதலஷ்
காந்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• நிதித் கதாழில் வளர்ச்சிக் கவுன்சில் (FIDC)
அதன்
இயக்குநர்
குழுவில்
புதிய
நியமனங்கமள அறிவித்துள்ளது.
• ஸ்ரீராம்
டிரான்ஸ்லபார்ட் ஃமபனான்ஸ்
குழுமத்தின் CEO மற்றும் MD உலமஷ்
லரவங்கருக்கு கூடுதலாக MAS நிதிச்
லசமவகளின் CMD கமலலஷ் காந்தி FIDC
இன்
இமைத்
தமலவராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சஞ்சய் சாம்ரியா
FIDC இன் இமைத் தமலவர் மற்றும்
இயக்குநர்
பதவிமய
ராஜினாமா
கசய்துள்ளார்.
RBL வங்கி: புதிய MD.யாக ராஜீவ் அஹுொ
நியமிக்கப்பட்டார்
• RBL வங்கிக் குழு, தற்லபாது வங்கியில்
நிர்வாக இயக்குநராகப் பணிபுரியும் ராஜீவ்
அஹுஜாமவ, ஒழுங்குமுமற மற்றும் பிற
ஒப்புதல்களுக்கு உட்பட்டு, உடனடியாக
அமலுக்கு வரும் வமகயில், வங்கியின்
இமடக்கால நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும்
தமலமமச்
கசயல்
அதிகாரியாக
நியமித்துள்ளது.
• வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரும் தமலமம
நிர்வாக
அதிகாரியுமான
விஸ்வவீர்
அஹுஜாவின் லகாரிக்மகமய உடனடியாக
அமலுக்கு வரும் வமகயில் விடுப்பில்
கசல்லுமாறு
இயக்குநர்கள்
குழுவின்
கூட்டத்தில் ஏற்றுக்ககாண்டது.
யமஹா தமாட்டார் இந்தியா குழுமத்தின் புதிய
ேலலவராக
ஐஷின்
சிஹானா
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• இந்தியா
யமஹா
லமாட்டார்
(IYM)
பிமரலவட் லிமிகடட், அதன் புதிய
தமலவராக,
குழுமத்தின்
இந்திய
கசயல்பாடுகளுக்கு
ஈஷின்
சிஹானா
கபாறுப்லபற்றுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
• அவர்
லமாட்லடாஃபுமி
ஷிதாராமவ
மாற்றியுள்ளார். சிஹானா 1991 ஆம் ஆண்டு
முதல் உலககங்கிலும் உள்ள யமஹா
லமாட்டார் நிறுவனம் மற்றும் அதன் குழு
நிறுவனங்களுடன் கதாடர்புமடயது.
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இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்ே நீதிபதி
சேன்னாப்பிரிக்காவின்
உயர்
நீதிமன்ற
நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• இந்திய வம்சாவளிமயச் லசர்ந்த நலரந்திரன்
‘லஜாடி’
ககால்லகபன்
கதன்னாப்பிரிக்காவின்
மிக
உயர்ந்த
நீதித்துமற கபஞ்சான அரசியலமமப்பு
நீதிமன்றத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• 64 வயதான ககால்லகபன் & ரம்மக்கா
ஸ்டீவன் மாத்லதாலபா ஆகிலயார் நீண்ட
கபாது
லநர்காைல்களுக்குப்
பிறகு
அரசியலமமப்பு நீதிமன்றத்தில் சமீபத்திய
லசர்த்தல்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.
• இருவரும்
ஜனவரி 1, 2022 முதல்
பதவிலயற்பார்கள்.
நீண்ட
கபாது
லநர்காைல்களுக்குப்
பிறகு
ராம்மகா
ஸ்டீவன்
மாத்லதாலபா
மற்றும்
ககால்லகபன் ஆகிலயாமர அரசியலமமப்பு
நீதிமன்றத்திற்கு நியமிப்பதாக ஜனாதிபதி
சிரில் ரமலபாசா அறிவித்தார்.
செபி ஆரத்தி கிருஷ்ணலன MF ஆதலாெலனக்
குழுவின் உறுப்பினராக நியமித்ேது
• பிசினஸ்மலனின் தமலயங்க ஆலலாசகர்
ஆரத்தி கிருஷ்ைன், இந்தியாவின் பங்குகள்
மற்றும்
பரிவர்த்தமன
வாரியத்தின்
மியூச்சுவல்
ஃபண்டுகளுக்கான
ஆலலாசமனக் குழுவின் உறுப்பினராக
லசர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துமை
ஆளுநரான உஷா லதாரட் தமலமமயிலான
குழு,
முதலீட்டாளர்
பாதுகாப்பு,
கதாழில்துமறயின்
லமம்பாடு
மற்றும்
கவளிப்படுத்தல்
லதமவகமள
உறுதி
கசய்வதற்கான பரஸ்பர நிதி கட்டுப்பாடு
கதாடர்பான
விஷயங்களில்
கசபிக்கு
ஆலலாசமன வழங்குகிறது.
• மியூச்சுவல்
ஃபண்டுகளுக்கான சட்டக்
கட்டமமப்மப கவளிப்பமடயானதாகவும்,
முதலீட்டாளர்கள்
மற்றும்
அங்கத்தவர்களுக்கு
எளிமமயாகவும்
மாற்றுவதற்கு
எடுக்க
லவண்டிய
நடவடிக்மககமள இது பரிந்துமரக்கிறது.
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PNB யின் புதிய MD மற்றும் CEOவாக அதுல்
குமார் தகாயலல GoI நியமித்ேது
• அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 1 முதல் அமலுக்கு
வரும் வமகயில், UCO வங்கியின் MD & CEO,
அதுல் குமார் லகாயமல, பஞ்சாப் லநஷனல்
வங்கியின் (PNB) MD & CEO ஆக நியமிக்க,
அமமச்சரமவயின் நியமனக் குழு (ACC)
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
• லகாயல் டிசம்பர் 31, 2024 வமர PNB
தமலவராக
இருப்பார்,
இது
அவர்
ஓய்வுகபறும் வயமத எட்டுகிறது.
• PNB இன் தற்லபாமதய MD & CEO
மல்லிகார்ஜுன ராவுக்குப் பதிலாக லகாயல்
நியமிக்கப்படுவார். ராவுக்கு மூன்று மாத
கால நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டது, அது ஜனவரி
31, 2022 அன்று முடிவமடயும்.
ஐஏஎஸ் பிரவீன் குமார் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்
ஆப் கார்ப்பதரட் அஃபயர்ஸின் DG மற்றும் CEO
வாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• இந்திய கார்ப்பலரட் விவகாரங்களுக்கான
(IICA) இயக்குநர் கஜனரல் மற்றும் தமலமம
நிர்வாக அதிகாரி பதவிக்கு, திறன் லமம்பாடு
மற்றும்
கதாழில்முமனலவார்
அமமச்சகத்தின் முன்னாள் கசயலாளர்
பிரவீன் குமார் ஐஏஎஸ் நியமனத்திற்கு
இந்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
• ஐஐசிஏ அமமப்பதற்கான முன்கமாழிவு 2007
ஆம்
ஆண்டில்
திட்டக்
கமிஷனால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது 2008 ஆம் ஆண்டு
ஹரியானாவில்
உள்ள
மலனசரில்
நிறுவப்பட்டது.
எரிெக்தி திறன் தெலவகளின் ேலலலம நிர்வாக
அதிகாரியாக ராதிகா ொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• ராதிகா ஜா, அரசு நடத்தும் எரிசக்தி திறன்
லசமவகளில் (EESL) தமலமம நிர்வாக
அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். EESL
என்பது NTPC, பவர் கிரிட், பவர்
ஃமபனான்ஸ் கார்ப் மற்றும் ஆர்இசி
ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும்.
• புதிய பதவிக்கு முன்னதாக, ஐஏஎஸ் அதிகாரி
உத்தரகாண்ட் அரசின் கல்வித் துமறயின்
கசயலாளராகப் பணியாற்றி வந்தார்.
• அவர் இந்த ஆண்டு ஜூமல மாதம் பதவிக்கு
கபாறுப்லபற்றார் மற்றும் லகாவிட்க்குப்
பிறகு
வகுப்புகமள
மீண்டும்
கதாடங்குவதற்கான
கசயல்பாட்டு
வழிகாட்டுதல்கமள வழிநடத்தினார்.
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துலண தேசிய பாதுகாப்பு ஆதலாெகராக தூேரக
அதிகாரி விக்ரம் மிஸ்ரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
• லதசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் கசயலகத்தில்
துமை லதசிய பாதுகாப்பு ஆலலாசகராக
தூதரக
அதிகாரி
விக்ரம்
மிஸ்ரி
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• மிஸ்ரி, 1989-லபட்ச் இந்திய கவளியுறவு
லசமவ
(IFS)
அதிகாரியாக
நியமிக்கப்பட்டார், அவர் கிட்டத்தட்ட
மூன்று ஆண்டுகள் சீனாவுக்கான இந்திய
தூதராக பணியாற்றினார்.
• அவர் கவளியுறவு அமமச்சகத்தின் (MEA)
தமலமமயகத்திலும்,
பிரதமர்
அலுவலகத்திலும் பல்லவறு பதவிகளில்
பணியாற்றினார். மிஸ்ரி லதசிய பாதுகாப்பு
ஆலலாசகர் அஜித் லதாவலிடம் புகார்
அளிப்பார். தற்லபாது, ராஜிந்தர் கண்ைா,
பங்கஜ் சரண் மற்றும் தத்தாத்லர பட்சல்கிகர்
ஆகிலயார்
துமை
என்எஸ்ஏக்களாக
பணியாற்றி வருகின்றனர்.
CP
தகாயல்
வனத்துலறயின்
சபாது
இயக்குநராகவும் சிறப்புச் செயலாளராகவும்
நியமிக்கப்பட்டார்
• இந்திய வன லசமவ அதிகாரி, சந்திர பிரகாஷ்
லகாயல், சுற்றுச்சூழல், வனங்கள் மற்றும்
காலநிமல
மாற்ற
அமமச்சகத்தின்
வனத்துமற மற்றும் சிறப்பு கசயலாளராக
(DGF&SS)
இயக்குனராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
1986
லபட்ச்
ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியான லகாயல், முன்பு
உத்தரப் பிரலதச வனத் துமறயின் கீழ்
முதன்மம தமலமமப் பாதுகாவலராக
இருந்தார்.
• IFoS அதிகாரியின் நியமனத்திற்கு மத்திய
அமமச்சரமவயின் நியமனக் குழு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. இந்திய பலயாகடக்னாலஜி
துமறயின் இமைச் கசயலாளராக மத்தியப்
பிரதிநிதியாக இருந்து அவர் உ.பி.க்கு
திரும்பினார்.
விெய் ராஸ் & வருண் ஷர்மா EaseMyTrip இன்
பிராண்ட்
அம்பாசிடர்களாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்
• பாலிவுட் நடிகர்களான விஜய் ராஸ் & வருண்
ஷர்மா ஆகிலயார் இந்தியாவில் உள்ள
ஆன்மலன் பயை நிறுவனமான com (Easy
Trip Planners Ltd) இன் பிராண்ட் தூதுவர்களாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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2008 ஆம் ஆண்டில் நிஷாந்த் பிட்டி மற்றும்
ரிகாந்த் பிட்டி ஆகிலயாரால் நிறுவப்பட்ட
EaseMyTrip ஆனது பிசினஸ்-டு-பிசினஸ் (B2B)
லபார்ட்டலாகத் கதாடங்கப்பட்டது மற்றும்
2011 இல் வணிகத்திலிருந்து நுகர்லவார் (B2C)
பிரிவில் நுமழந்தது.
• ராஸ் மற்றும் ஷர்மா முதன்முமறயாக
எந்தகவாரு பிராண்ட் பிரச்சாரத்திற்காகவும்
லஜாடியாக வருவார்கள்.
• நடிகர்கள் தங்கள் கவகுஜன ஈர்ப்பு மற்றும்
பார்மவயாளர்களுடன் வலுவான கதாடர்பு
ககாண்ட பிராண்டின் பிம்பத்மத நிமறவு
கசய்வார்கள்
ஈக்விடாஸ் ஸ்மால் ஃலபனான்ஸ் வங்கியின் MD
& CEO ஆக வாசுதேவன் PN மீண்டும்
நியமிக்கப்பட்டார்
• வாசுலதவன் பதங்கி நரசிம்மன் மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு (ஜூமல 23, 2022 முதல்
ஜூமல 22, 2025 வமர) Equitas Small Finance
Bank Limited (ESFBL) இன் நிர்வாக இயக்குநர்
(MD) மற்றும் தமலமம நிர்வாக அதிகாரி
(CEO) ஆக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இயக்குநர்கள் (BoD).
• அவர் தற்லபாது வங்கியின் எம்.டி மற்றும்
தமலமம நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றி
வருகிறார். முன்னதாக அவர் ஈக்விடாஸ்
லஹால்டிங்ஸ் லிமிகடட் நிறுவனத்தின்
எம்டியாக
பணிபுரிந்தார்.
கமட்ராஸ்
பல்கமலக்கழகத்தில்
அறிவியலில்
(இயற்பியல்)
இளங்கமலப்
பட்டம்
கபற்றவர்.
ITBP DG ெஞ்ெய் அதராரா SSB கூடுேல்
சபாறுப்லப வகிக்கிறார்
• ITBPயின் தமலவர் குமார் ராலஜஷ் சந்திரா
டிசம்பர் 31ஆம் லததி ஓய்வு கபறவுள்ளதால்,
ITBP யின் இயக்குநர் கஜனரல் சஞ்சய்
அலராரா, மற்கறாரு எல்மலக் காவல்
பமடயான சசாஸ்த்ரா சீமா பால் (SSB)
கூடுதல் கபாறுப்மப வகிப்பார்.
• தமிழ்நாடு
லகடரின்
1988-லபட்ச்
அதிகாரியான அலராரா, ஆகஸ்ட் மாதம்
இந்லதா-திகபத்திய எல்மலக் காவல் (ITBP)
DG-யாக நியமிக்கப்பட்டார், லமலும் அவர்
கசப்டம்பர் 1-ஆம் லததி இந்தியா-சீனா LAC
பாதுகாப்புப் பமடயின் கபாறுப்லபற்றார்.
• SSB முதன்மமயாக லநபாளம் மற்றும்
பூட்டானுடனான லவலி இல்லாத இந்திய
எல்மலகமளக் காக்கும் பணியாகும்.
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Summits and Conferences News
முேல் இந்திய இளம் நீர் வல்லுநர்கள் திட்டம்
சோடங்கப்பட்டது
• இந்திய இளம் நீர் வல்லுநர்கள் திட்டத்தின்
முதல்
பதிப்பு
கிட்டத்தட்ட
கதாடங்கப்பட்டது. ஆஸ்திலரலியாவுக்கான
இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் மன்பிரீத் லவாஹ்ரா
முன்னிமலயில்
இந்த
திட்டம்
கதாடங்கப்பட்டது;
இந்தியாவிற்கான
ஆஸ்திலரலிய உயர் ஸ்தானிகர், லபரி
ஓ’ஃபாரல் மற்றும் ஜல் சக்தி அமமச்சகத்தின்
கூடுதல் கசயலாளர், லதபாஸ்ரீ முகர்ஜி.
ட்சராய்கா : இந்தியா இந்தோதனசியா மற்றும்
இத்ோலியுடன்
ஜி20
‘ட்சராய்கா’வில்
இலணந்ேது
• இந்தியா
‘ஜி20
ட்கராய்கா’வில்
இமைந்துள்ளது, லமலும் ஜி20 நிகழ்ச்சி
நிரலின்
நிமலத்தன்மமமயயும்
கதாடர்ச்சிமயயும்
உறுதிப்படுத்த
இந்லதாலனசியா மற்றும் இத்தாலியுடன்
கநருக்கமாக பணியாற்றும்.
• இந்தியாமவத்
தவிர,
ட்கராய்கா
இந்லதாலனசியா மற்றும் இத்தாலிமயக்
ககாண்டுள்ளது.
• இந்தியா
டிசம்பர்
2022
இல்
இந்லதாலனசியாவில் இருந்து ஜி 20 தமலவர்
பதவிமய ஏற்கும் மற்றும் 2023 இல் முதல்
முமறயாக ஜி 20 தமலவர்களின் உச்சி
மாநாட்மடக் கூட்டவுள்ளது.
• தற்லபாமதய, முந்மதய மற்றும் உள்வரும்
ஜனாதிபதிகள் (இந்லதாலனசியா, இத்தாலி
மற்றும் இந்தியா) ககாண்ட G20 க்குள் உள்ள
உயர்மட்ட குழுமவ Troika குறிக்கிறது.
5வது இந்தியப் சபருங்கடல் மாநாட்டில் மத்திய
அலமச்ெர் எஸ் செய்ெங்கர் உலரயாற்றினார்
• மத்திய
கவளியுறவுத்துமற
அமமச்சர்
(ஈஏஎம்) சுப்ரமணியம் கஜய்சங்கர், டிசம்பர்
4-5, 2021 அன்று நமடகபறும் 5வது இந்தியப்
கபருங்கடல்
மாநாட்டில்
கலந்து
ககாள்வதற்காக அபுதாபி, ஐக்கிய அரபு
எமிலரட்ஸ் (UAE) கசன்றுள்ளார்.
• மாநாட்டின்
கருப்கபாருள்
‘இந்தியப்
கபருங்கடல்: சூழலியல், கபாருளாதாரம்,
கதாற்றுலநாய்’.
40
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இந்த மாநாட்டுக்கு இலங்மக அதிபர்
லகாத்தபய ராஜபக்ச தமலமம தாங்குகிறார்
மற்றும்
துமைத்
தமலவர்கள்
எஸ்.கஜய்சங்கர், விவியன் பாலகிருஷ்ைன்,
சயீத் பத்ர் பின் ஹமத் பின் ஹமூத் அல்
புமசதி.
பிரேமர் தமாடி இந்தியா-ரஷ்யா உச்சி மாநாடு 2021
ஐ நடத்துகிறார்
• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி மற்றும் ரஷ்ய
அதிபர் விளாடிமிர் புடின் ஆகிலயார் 21வது
இந்தியா-ரஷ்யா
வருடாந்திர
உச்சி
மாநாட்டில் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய
பிரச்சிமனகள் உட்பட உறவுகளின் முழு
வரம்மபயும் விவாதித்தனர்.
• அவரது பயைத்தின் லபாது, இந்தியா மற்றும்
ரஷ்யா
இமடலய
28
ஒப்பந்தங்கள்
மககயழுத்தானது. சர்வலதச வடக்கு-கதற்கு
லபாக்குவரத்து வழித்தடம் மற்றும் கசன்மன
– விளாடிலவாஸ்லடாக் கிழக்கு கடல்சார்
பாமத (இது முன்கமாழிவின் கீழ் உள்ளது)
குறித்தும் தமலவர்கள் விவாதித்தனர்
ெர்வதேெ ெனநாயக அலமப்பான ஐடியாவில் தெர
சுனில் அதராராவுக்கு அலழப்பு
• முன்னாள் தமலமமத் லதர்தல் ஆமையர்
(CEC) சுனில் அலராரா சர்வலதச IDEA
எனப்படும் ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல்
உதவிக்கான
சர்வலதச
நிறுவனத்தில்
ஆலலாசகர்
குழுவில்
லசர
அமழக்கப்பட்டுள்ளார்.
• IDEA ஆனது 15 லபர் ககாண்ட ஆலலாசகர்
குழுமவக்
ககாண்டுள்ளது,
அவர்கள்
அமனவரும்
பல்லவறு
பின்னணியில்
இருந்து புகழ்கபற்ற ஆளுமமகள்
தேசிய மகளிர் ஆலணயத்ோல் ‘She is a
Changemaker’ திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
• அமனத்து மட்டங்களிலும் உள்ள கபண்
பிரதிநிதிகள், கிராம பஞ்சாயத்துகள் முதல்
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்
மற்றும்
லதசிய/மாநில
அரசியல்
கட்சிகளின்
அலுவலகப் பணியாளர்கள் உட்பட அரசியல்
பணியாளர்களுக்காக,
லதசிய
மகளிர்
ஆமையம் (NCW) இந்தியா முழுவதும் திறன்
லமம்பாட்டுத்
திட்டத்மத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
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லதசிய மகளிர் ஆமையத்தின் தமலவர்
திருமதி லரகா சர்மா இந்த திட்டத்மத
கதாடங்கி மவத்தார். அடிமட்ட கபண்
அரசியல் தமலவர்களின் தமலமமத்துவ
திறன்கமள லமம்படுத்துதல்.
ெனநாயகத்திற்கான உச்சி மாநாட்டில் பிரேமர்
தமாடி பங்தகற்றார்.
• அகமரிக்க
ஜனாதிபதி
லஜா
பிடன்
ஜனநாயகத்திற்கான
இரண்டு
உச்சி
மாநாடுகளில்
முதல்
நிகழ்ச்சிமய
நடத்துகிறார், இது டிசம்பர் 9-10 லததிகளுக்கு
இமடயில் நமடகபறுகிறது.
• இந்தியப்
பிரதமர்
நலரந்திர
லமாடி,
உச்சிமாநாட்டில் லபசுமகயில், ‘ஜனநாயக
உைர்வு’
மற்றும்
‘பன்மமத்துவ
கநறிமுமறகள்’
இந்தியர்களிடம்
லவரூன்றியுள்ளன.
இந்த
‘ஜனநாயகத்திற்கான உச்சி மாநாட்டில்’
கமாத்தம் 100 நாடுகள் பங்லகற்றன.
RATS SCO கவுன்சிலின் ேலலவர் பேவிலய
இந்தியா ஏற்றுக்சகாண்டது
• ஷாங்காய் ஒத்துமழப்பு அமமப்பின் (RATS
SCO) பிராந்திய பயங்கரவாத எதிர்ப்புக்
கட்டமமப்பின்
கவுன்சிலின்
தமலவர்
பதவிமய அக்லடாபர் 28, 2021 முதல் 1
வருடத்திற்கு இந்தியா ஏற்றுக்ககாண்டது.
• இந்திய அரசாங்கத்தின் லதசிய பாதுகாப்பு
கவுன்சில் கசயலகம் (NSCS), இந்திய தரவு
பாதுகாப்பு
கவுன்சில்
(DSCI)
உடன்
இமைந்து, அறிவு கூட்டாளியாக, SCO வின்
பிரதிநிதிகளுக்காக ‘சமகால அச்சுறுத்தல்
சூழலில் மசபர்ஸ்லபமெப் பாதுகாப்பது’
என்ற தமலப்பில் 2 நாள் நமடமுமறக்
கருத்தரங்மக ஏற்பாடு கசய்தது. உறுப்பு
நாடுகள்.
IMO: ெர்வதேெ கடல்ொர் அலமப்பு கவுன்சிலுக்கு
இந்தியா மீண்டும் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டது
• சர்வலதச
கடல்சார் அமமப்பு (IMO)
கவுன்சிலுக்கு 2022-2023 ஆண்டுக்கான B
வமக மாநிலங்களின் கீழ் இந்தியா மீண்டும்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது.
• சர்வலதச கடல்சார் அமமப்பின் சட்டமன்றம்
2022-2023
இருவருடத்திற்கான
அதன்
கவுன்சிலின்
உறுப்பினர்கமளத்
லதர்ந்கதடுத்துள்ளது
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கவுன்சில் என்பது IMO இன் நிர்வாக
அமமப்பாகும்,
லமலும்
அமமப்பின்
பணிகமள
லமற்பார்மவயிடுவதற்கு
சட்டமன்றத்தின் கீழ் கபாறுப்பாகும்.
Agreements News

சபண்கலள
தமம்படுத்துவேற்காக
உஷா
இன்டர்தநஷனலுடன்
SBI
புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது
• ஸ்லடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) உஷா
இன்டர்லநஷனல் லிமிகடட் (UIL) உடன்
கபண் கதாழில்முமனலவாருக்கு நிதியுதவி
வழங்குவதன் மூலம் அதிகாரம் அளிக்கும்
ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டுள்ளது. கூட்டு
கபாறுப்புக் குழு மாதிரியின் கீழ் நிதி உதவி
வழங்கப்படும்.
• நாட்டின் கிராமப்புறங்களில் உள்ள கபண்
கதாழில்முமனலவாரின் சமூக மற்றும்
கபாருளாதார
நிமலமய
லமம்படுத்த,
அவர்கமளத்
தன்னம்பிக்மகயுடன்
உருவாக்கி,
நிதி
வளர்ச்சி
மற்றும்
உள்ளடக்கத்மத
அமடவதற்கான
சம
வாய்ப்மப வழங்குவதில் UIL மற்றும் SBI
இமடலயயான
முதல்
ஒத்துமழப்பு
இதுவாகும்.
வால்மார்ட்
&
பிளிப்கார்ட்
MSMEகலள
ஆேரிப்பேற்காக
MP
அரொங்கத்துடன்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டன
• வால்மார்ட்
மற்றும்
அதன்
துமை
நிறுவனமான ஃபிளிப்கார்ட் ஆகியமவ
மத்தியப் பிரலதசத்தில் உள்ள MSME
களுக்கான
திறன்
லமம்பாட்டுக்கான
சுற்றுச்சூழல்
அமமப்மப
உருவாக்க
மத்தியப் பிரலதச அரசாங்கத்தின் குறு, சிறு
மற்றும் நடுத்தர கதாழில்கள் துமறயுடன்
புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளன.
• இந்த புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ்,
வால்மார்ட், பிளிப்கார்ட் மற்றும் MSME துமற
ஆகியமவ MSMEகள் தங்கள் வணிகத்மத
டிஜிட்டல்
மயமாக்கவும்,
ஆன்மலன்
சில்லமற விற்பமன மூலம் தங்கள்
தயாரிப்புகமள விற்கவும் உதவும்.
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இந்திய நிறுவனங்களுக்கான இந்தியா-ITU கூட்டு
CyberDrill 2021 நடத்ேப்பட்டது.
• சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியம் (ITU)
மற்றும் கதாமலத்கதாடர்பு அமமச்சகத்தின்
கீழ் கசயல்படும் கதாமலத்கதாடர்புத் துமற
ஆகியமவ
இமைந்து
2021
ஆம்
ஆண்டுக்கான
இமையப்
பயிற்சிமய
லமற்ககாண்டன.
• இந்தியாவின் முக்கியமான கநட்கவார்க்
உள்கட்டமமப்பு
ஆபலரட்டர்களுக்காக
மசபர் டிரில் நடத்தப்பட்டது.
• கிரிட்டிகல் கநட்கவார்க் உள்கட்டமமப்பு
என்பது ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்மப உறுதி
கசய்வதற்கு அவசியமான அமமப்புகள்,
கசாத்துக்கள் மற்றும் கநட்கவார்க்குகள்
ஆகும்.
இந்தியாவும் ஐதராப்பிய ஒன்றியமும் சுத்ேமான
ஆற்றல் மற்றும் காலநிலல கூட்டாண்லமலய
அலமக்கும்
• இந்தியா மற்றும் ஐலராப்பிய ஒன்றியம் (EU)
தூய்மமயான ஆற்றல் மற்றும் காலநிமல
கூட்டாண்மமமய
அதிகரிக்க
ஒப்புக்
ககாண்டுள்ளன. 2016 இந்தியா-ஐலராப்பிய
ஒன்றியம் தூய்மமயான ஆற்றல் மற்றும்
காலநிமல கூட்டாண்மமமய கசயல்படுத்த
2023 வமர விரிவான லவமலத் திட்டத்மத
அவர்கள் கூட்டாக ஒப்புக்ககாண்டனர்.
• ஆற்றல் திறன், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி,
பச்மச மஹட்ரஜன், கட்டம் ஒருங்கிமைப்பு,
லசமிப்பு, மின் சந்மத வடிவமமப்பு,
ஒன்லறாகடான்று இமைப்பு, குளிர் சங்கிலி
மற்றும் நிமலயான நிதியுதவி ஆகியவற்றில்
கதாழில்நுட்ப ஒத்துமழப்மப அதிகரிக்க
குழு ஒப்புக்ககாண்டது.
சோழில்முலனதவாருக்கு
சோடக்க
கருவித்சோகுப்புகலள வழங்க Paytm AWS உடன்
கூட்டு தெர்ந்ேது
• நுகர்லவார்
மற்றும்
வணிகர்களுக்கான
முன்னணி
டிஜிட்டல்
சுற்றுச்சூழல்
அமமப்பான Paytm, ஆரம்ப கட்ட இந்திய
ஸ்டார்ட்அப்களுக்கு பிரத்லயக கட்டை
லசமவகளுடன் Paytm Startup Toolkit ஐ வழங்க
Amazon Web Services (AWS) உடன் கூட்டு
லசர்ந்துள்ளது.
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AWS
ஆக்டிலவட்டில்
இந்தியாவில்
கசயல்படும் பைம், விநிலயாகம் மற்றும்
வளர்ச்சித் தீர்வுகள் மூலம் கதாழில்கமள
வளர்க்க Paytm கதாழில்முமனலவாருக்கு
உதவும்.
SBI
தகந்திரிய
லெனிக்
வாரியத்துடன்
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது
• ஸ்லடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) லபார்
வீரர்கள், முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும்
லபார்
விதமவகளின்
குழந்மதகளுக்கு
ஆதரவளிப்பதற்கும் கல்வி கற்பதற்கும்
லகந்திரிய
மசனிக்
வாரியத்துடன்
புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• இந்தியாவின் மிகப்கபரிய வங்கியான 8,333
லபார் வீரர்களுக்கு மாதம் ₹ 1,000
மானியமாக வழங்குவதாகக் கூறியுள்ளது.
• ஆயுதப்பமட ககாடி நாள் நிதிக்கு வங்கி ₹ 10
லகாடிமய வழங்கியுள்ளது. ஆயுதப்பமட
ககாடி
தினம்
டிசம்பர்
7
அன்று
ககாண்டாடப்படுகிறது. அறிக்மகயின்படி,
ஆயுதப்பமட ககாடி நாள் நிதிக்கு வங்கி ₹10
லகாடிமய வழங்கியுள்ளது.
• ஆயுதப்பமட ககாடி தினம் டிசம்பர் 7 அன்று
ககாண்டாடப்படுகிறது.
ெர்வதேெ
தொலார்
கூட்டணிக்கு
UNGA
பார்லவயாளர் அந்ேஸ்லே வழங்கியது
• ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச் சமப (UNGA)
76/123 தீர்மானத்மத ஏற்று சர்வலதச லசாலார்
கூட்டணிக்கு (ISA) பார்மவயாளர் அந்தஸ்மத
வழங்கியுள்ளது.
• ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் ஆறாவது குழு
அறிக்மகயின் அடிப்பமடயில் இந்த முடிவு
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 2015 இல்,
ஐஎஸ்ஏ அதன் உறுப்பு நாடுகளிமடலய
சூரிய ஆற்றமல லமம்படுத்துவதற்காக
பிரான்சின் பாரிஸில் நடந்த ஐக்கிய
நாடுகளின் காலநிமல மாற்ற COP-21 இன் 21
வது அமர்வின் லபாது இந்தியா மற்றும்
பிரான்சால் கூட்டாக கதாடங்கப்பட்டது.
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NavIC செய்தியிடல் தெலவயின் R&Dலய
வலுப்படுத்ே
ISRO,
Oppo
இலணந்து
செயல்படுகின்றன
• NavIC கசய்தியிடல் லசமவயின் ஆராய்ச்சி
மற்றும்
லமம்பாட்மட
வலுப்படுத்துவதற்காக
சீன
ஸ்மார்ட்
சாதனங்கள் தயாரிப்பாளரான Oppo இன்
இந்தியப் பிரிவுடன் இந்திய விண்கவளி
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• கசய்தியிடல்
லசமவ
முக்கியமாக
கடல்களில், லமாசமான அல்லது தகவல்
கதாடர்பு இல்லாத பகுதிகளில் வாழ்க்மக
பாதுகாப்பு எச்சரிக்மககமள ஒளிபரப்பப்
பயன்படுகிறது.
• ஒப்லபா இந்தியா கநாய்டாவில் அதன்
உற்பத்தி அலகு மற்றும் மஹதராபாத்தில்
ஒரு R&D மமயம் உள்ளது.
கர்நாடகா & UNDP ஆகியலவ ‘தகாட்உன்னதி’யின்
ஒரு
பகுதியாக
LoU
லகசயழுத்திட்டன
• இமளஞர்
அதிகாரமளித்தல்
மற்றும்
விமளயாட்டுத் துமற, கர்நாடக அரசு,
கதாழில்முமனவு மற்றும் கபண்கள் உட்பட
இமளஞர்கள்
மத்தியில்
லவமலவாய்ப்புக்கான
அணுகமல
லமம்படுத்துவதற்கான மாநில அளவிலான
முன்முயற்சியான ‘லகாட்-உன்னதி’யின் ஒரு
பகுதியாக ஐக்கிய நாடுகளின் லமம்பாட்டுத்
திட்டத்துடன்
(UNDP)
புரிந்துைர்வு
கடிதத்தில் (LoU) மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• இந்த
முயற்சி
ஐக்கிய
நாடுகளின்
தன்னார்வலர்கமள (UNV) உள்ளடக்கியது
மற்றும் SAP இந்தியா ஆய்வகத்தின் CSR
உத்திகளின்
ஆதரவுடன்
கபங்களூரு
கிராமப்புறம், ராமநகரா தட்சிை கன்னடா
மற்றும் ராய்ச்சுரு ஆகிய 4 மாவட்டங்களில்
கசயல்படுத்தப்படும்
IPPB: வீட்டில் இருந்து பில் செலுத்தும்
தெலவலயத் சோடங்க NPCI இலணந்துள்ளது
• வாடிக்மகயாளரின் வீட்டில் இருந்து கராக்க
அடிப்பமடயிலான
பில்
கசலுத்தும்
லசமவமய எளிதாக்குவதற்காக இந்திய
அஞ்சல் லபகமண்ட்ஸ் வங்கி (IPPB)
லநஷனல் லபகமண்ட்ஸ் கார்ப்பலரஷன்
ஆஃப் இந்தியாவின் (NPCI) பில் லபகமண்ட்
அமமப்பான
Bharat
BillPay
உடன்
இமைந்துள்ளது.
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•

பல்லவறு
பயன்பாட்டு
பில்களுக்கான
கட்டைங்கமள
பாரத்
பில்லப
இயங்குதளத்தில் கசய்யலாம் மற்றும் இந்த
வசதி
IPPB
அல்லாத
வாடிக்மகயாளர்களுக்கும் கிமடக்கும்.
• இலட்சக்கைக்கான வங்கியில்லாத மற்றும்
குமறவான
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு
அவர்களின் வீட்டில் இருந்து கதாமலதூர
இடங்களில் பைம் கசலுத்துவதற்கான
தீர்வுகமள
வழங்குவலத
இதன்
லநாக்கமாகும்
என்று
NPCI
தனது
அறிக்மகயில் கதரிவித்துள்ளது.
ஐஐடி-சடல்லி
உள்நாட்டுமயமாக்கல்
முயற்சிகலள
தமம்படுத்ே
IAF
உடன்
இலணந்துள்ளது
• IIT-கடல்லி பல்லவறு ஆயுத அமமப்புகளில்
உள்நாட்டு தீர்வுகளுக்கான லதமவகமள
ஆதரிப்பதற்காக
இந்திய
விமானப்பமடயுடன் (IAF) புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டது.
• புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தின்
கீழ்,
கதாழில்நுட்பத்தின்
வளர்ச்சி
மற்றும்
பல்லவறு
ஆயுத
அமமப்புகளின்
வாழ்வாதாரத்திற்கான
உள்நாட்டு
தீர்வுகமளக் கண்டறிவதில் முக்கிய கவனம்
கசலுத்தும் பகுதிகமள IAF அமடயாளம்
கண்டுள்ளது.
Adda247, ed-tech ேளமான StudyIQ Educationஐ
ரூ.150 தகாடிக்கு வாங்கியுள்ளது.
• Ed-tech இயங்குதள நிறுவனமான Adda247,
UPSC-ஐ மமயமாகக் ககாண்ட Ed-tech
தளமான
StudyIQ
கல்விமய
$20
மில்லியனுக்கு (150 லகாடிகள்) பைம் மற்றும்
பங்கு ஒப்பந்தத்தில் வாங்கியுள்ளது.
• StudyIQ Education ஆனது Youtube இல் 11
மில்லியனுக்கும்
அதிகமான
சந்தாதாரர்கமளக் ககாண்டுள்ளது மற்றும்
தளம் ஒரு மாதத்திற்கு 100 மில்லியன்
பார்மவகமளப் கபறுகிறது என்று நிறுவனம்
கூறுகிறது. தற்லபாமதய மகயகப்படுத்தல்
UPSC பிரிவில் Adda247 க்கு ஒரு விளிம்மப
வழங்கும்.
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பசுலம ெக்திக்காக SECI உடன் அோனி ஒப்பந்ேம்
• அதானி கிரீன் எனர்ஜி லிமிகடட் (AGL) 4,667
கமகாவாட்
பசுமம
மின்சாரத்மத
வழங்குவதற்காக
லசாலார்
எனர்ஜி
கார்ப்பலரஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடன் (SECI)
ககாள்முதல்
ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளது.
இது
உலகின்
மிகப்கபரிய பசுமம மின் ககாள்முதல்
ஒப்பந்தம் (PPA).
• இந்த ஒப்பந்தம் ஜூன் 2020 இல் SECI ஆல்
AGEL க்கு வழங்கப்பட்ட 8,000 கமகாவாட்
உற்பத்தியுடன் இமைக்கப்பட்ட லசாலார்
கடண்டரின் ஒரு பகுதியாகும்.
• இதுவமர, 2020 இல் வழங்கப்பட்ட 8,000
கமகாவாட்களில் 6,000 கமகாவாட் கமாத்த
உற்பத்தித் திறனுக்காக SECI உடன் AGEL PPA
களில் மககயழுத்திட்டுள்ளது.
TVS தமாட்டார் மற்றும் BMW Motorrad ஆகியலவ
மின்ொர
வாகனங்கலள
உருவாக்க
இலணகின்றன
• இந்தியாவின் TVS லமாட்டார் நிறுவனம்
இந்தியாவில் BMW இன் லமாட்டார்மசக்கிள்
பிராண்டுடன் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கமள (EV)
உருவாக்கி,
அவர்களின்
சுத்தமான
கமாபிலிட்டி சலுமகமய விரிவுபடுத்த
விரும்பும்
இந்திய
வாகன
உற்பத்தியாளர்களுடன் இமைகிறது.
• ஓலா எலக்ட்ரிக் & ஏதர் லபான்ற புதிய-யுக
ஸ்டார்ட்-அப்கள் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களில்
முதலீட்மட அதிகரித்து வரும் லநரத்தில்
இந்த மட-அப் வருகிறது.
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சவளிநாட்டு செயற்லகக்தகாள்கலள விண்ணில்
செலுத்துவேற்காக நான்கு நாடுகளுடன் ஆறு
ஒப்பந்ேங்களில்
இஸ்தரா
லகசயழுத்திட்டுள்ளது
• இந்திய விண்கவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
(இஸ்லரா)
2021-2023
ஆம்
ஆண்டில்
கவளிநாட்டு
கசயற்மகக்லகாள்கமள
ஏவுவதற்கு நான்கு நாடுகளுடன் ஆறு
ஒப்பந்தங்களில்
மககயழுத்திட்டுள்ளது.
இந்த கவளிநாட்டு கசயற்மகக்லகாள்கமள
வணிக அடிப்பமடயில் ஏவுவதன் மூலம்
சுமார்
132
மில்லியன்
யூலராக்கள்
ஈட்டப்படும். ISRO-இந்திய விண்கவளி
நிறுவனம், ஒரு சுதந்திர இந்திய விண்கவளி
திட்டத்மத
உருவாக்க
1969
இல்
நிறுவப்பட்டது. அணு ஆற்றல் மற்றும்
விண்கவளித்
துமற
இமையமமச்சர்
டாக்டர் ஜிலதந்திர சிங் கூறியதாவது:
இஸ்லரா 1999 முதல் 34 நாடுகளில் இருந்து
கமாத்தம்
342
கசயற்மகக்லகாள்கமள
விண்ணில் கசலுத்தியுள்ளது.
83 LCA தேொஸ் Mk1A தபார் விமானங்களுக்கான
BEL உடன் HAL ஒப்பந்ேத்தில் லகசயழுத்திட்டது
• ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிக்ஸ் லிமிகடட்
(HAL) 83 LCA (Light Combat Aircraft) Tejas Mk1A
லபார் விமான திட்டத்திற்கான 20 வமகயான
அமமப்புகமள உருவாக்கி வழங்குவதற்காக
பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிகடட் (BEL)
உடன் ரூ.2,400 லகாடி ஒப்பந்தத்தில்
மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• ஒப்பந்தத்தின் காலம் 5 ஆண்டுகள், அதாவது
2023 முதல் 2028 வமர.
• குறிப்பிடத்தக்க வமகயில், இது எந்த ஒரு
இந்திய நிறுவனத்திற்கும் HAL இன்
மிகப்கபரிய ஆர்டர் ஆகும், இதனால்
‘ஆத்மநிர்பர்
பாரத்’
பிரச்சாரத்மத
அதிகரிக்கிறது.
• இந்த அமமப்புகமள வழங்குவதற்கான
ஆர்டர் கபங்களூரு (கர்நாடகா), மற்றும்
பஞ்ச்குலா (ஹரியானா) ஆகிய இடங்களில்
உள்ள BEL இன் இரண்டு அலகுகளால்
கசயல்படுத்தப்படும்.

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

Monthly Current Affairs PDF in Tamil |December 2021

சூரத் சமட்தரா ரயில் திட்டத்திற்காக GoI மற்றும்
செர்மன் வங்கி யூதரா 442.26 மில்லியன் கடனில்
லகசயழுத்திட்டன
• குஜராத்தில் 35 கிமீ சூரத் கமட்லரா ரயில்
திட்டத்திற்காக 26 மில்லியன் யூலராக்கள்
கடனாக இந்திய அரசு மற்றும் கஜர்மனி
லமம்பாட்டு வங்கி- KfW (Kreditanstalt fur
Wiederaufbau) மககயழுத்திட்டன.
• திட்டத்தின் கமாத்த கசலவு யூலரா 50
பில்லியன் ஆகும், இதில் KfW யூலரா 442.26
மில்லியன்
நிதியளிக்கிறது.
இந்த
திட்டத்திற்கு
பிகரஞ்சு
லமம்பாட்டு
நிறுவனம், AFD (Agence Française de
Développemet) யூலரா 250 மில்லியன் நிதியுதவி
அளித்துள்ளது.
• பிரதமர் நலரந்திர லமாடி இந்த ஆண்டு
ஜனவரி மாதம் அகமதாபாத் கமட்லரா ரயில்
திட்டம் இரண்டாம் கட்டம் மற்றும் சூரத்
கமட்லரா ரயில் திட்டத்மத கதாடங்கி
மவத்தார்.
ஏர் இந்தியாவின் பங்குகலள டாடா ென்ஸ்
வாங்குவேற்கு CCI ஒப்புேல் அளித்துள்ளது
• டாடா
சன்ஸ்
நிறுவனத்தின்
முழுச்
கசாந்தமான துமை நிறுவனமான டாலலஸ்
பிமரலவட் லிமிகடட் ஏர் இந்தியாவில்
பங்குகமள வாங்குவதற்கு இந்திய லபாட்டி
ஆமையம் (CCI) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
• ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் ஏர் இந்தியா
எஸ்ஏடிஎஸ்
ஏர்லபார்ட்
சர்வீசஸ்
ஆகியவற்றில்
டாலஸ்
பங்குகமள
வாங்குவதற்கும்
ஏர்
இந்தியாவின்
பங்குகமள
மகயகப்படுத்துவதற்கும்
கரகுலலட்டர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
• தற்லபாது
ஏர்
இந்தியா
நிறுவனம்
முழுவதுமாக அரசுக்கு கசாந்தமானது.
இந்திய காஸ் எக்ஸ்தெஞ்சில் 4.93% பங்குகலள
ஐஓசிஎல் வாங்கியது
• இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பலரஷன் லிமிகடட்
(IOCL) நாட்டின் முதல் தானியங்கி லதசிய
அளவிலான
எரிவாயு
பரிமாற்றமான
இந்தியன் லகஸ் எக்ஸ்லசஞ்ச் லிமிகடட்டில்
93 சதவீத பங்குகமள வாங்கியுள்ளதாக
அறிவித்துள்ளது.
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இந்தியன் ஆயில் வாரியம் 20 டிசம்பர் 2021
அன்று நமடகபற்ற கூட்டத்தில் ரூ. 36,93,750
மதிப்புள்ள பங்குகமள வாங்குவதற்கு
ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
விப்தரா 230 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர்
ஒப்பந்ேத்தில் எட்ஜிலல வாங்க உள்ளது
• 230 மில்லியன் டாலருக்கு மாற்றும் மசபர்
பாதுகாப்பு ஆலலாசமன வழங்குநரான
எட்ஜிமல வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில்
விப்லரா மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• 2001 இல் நிறுவப்பட்டது, Edgile அதன்
வணிக-சீரமமக்கப்பட்ட மசபர் பாதுகாப்பு
திறன், மாறிவரும் ஒழுங்குமுமற சூழமலப்
பற்றிய ஆழமான புரிதல் மற்றும் நவீன
நிறுவனத்மதப்
பாதுகாக்க
உதவும்
லமகக்கணி
மாற்றங்கமளச்
கசயல்படுத்துதல்
ஆகியவற்றிற்காக
பாதுகாப்பு மற்றும் இடர் தமலவர்களால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
இது
182
பணியாளர்கமளக் ககாண்ட ஆன்மசட்
பணியாளர்கமளக் ககாண்டுள்ளது.
திறலமயான ஊழியர்கலள ஊக்குவிக்க உசடமி
பிசினைுடன் NPCI லகசயழுத்திட்டுள்ளது.
• NPCI இன் ஊழியர்களுக்கு புதுமமயான
கற்றல் மற்றும் திறன் லமம்பாட்மட
ஊக்குவிப்பதற்காக உகடமி பிசினெுடன்
ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் லநஷனல்
லபகமண்ட்ஸ்
கார்ப்பலரஷன்
ஆஃப்
இந்தியா (NPCI) மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• Udemy
Business உடனான 3 ஆண்டு
கூட்டாண்மம
அமனத்து
NPCI
ஊழியர்களுக்கும்
கதாழில்நுட்பம்,
கடாமமன், நடத்மத மற்றும் தமலமமத்துவ
திறன்கள் லபான்ற லதமவக்லகற்ப திறன்கள்
பற்றிய படிப்புகமள வழங்கும்.
• என்பிசிஐயின் ‘அமனவருக்கும் திறமம
லமம்பாடு’
என்ற
பணியின் மூலம்,
கசயற்மக நுண்ைறிவு (AI), இயந்திர கற்றல்
(ML), பிளாக்கசயின், விநிலயாகிக்கப்பட்ட
கலட்ஜர் கதாழில்நுட்பம் (DLT), லராலபாடிக்
கசயல்முமற
ஆட்லடாலமஷன்
(RPA)
லபான்றவற்றில்
திறன்
லமம்பாட்டு
திட்டங்கமள வழங்குகிறது.
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உணவுக் கூலடலய பன்முகப்படுத்ே UN WFP
உடன் NITI ஆதயாக் இலணந்துள்ளது
• NITI ஆலயாக், ஐக்கிய நாடுகளின் உலக
உைவுத் திட்டத்துடன் (WFP) லநாக்க
அறிக்மக ஒன்றில் மககயழுத்திட்டுள்ளது.
• 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வலதச திமன
ஆண்டாக
இருக்கும்
வாய்ப்மபப்
பயன்படுத்தி,
திமனகமள
பிரதான
நீலராட்டத்தில் ககாண்டு கசல்வதிலும்,
உலக அளவில் அறிவுப் பரிமாற்றத்தில்
இந்தியாமவ
முன்னிமலப்படுத்துவதில்
இந்த கூட்டாண்மம கவனம் கசலுத்துகிறது.
இந்திய அரசு 2018 ஆம் ஆண்மட திமன
ஆண்டாக அனுசரித்தது.
HDFC லலஃப் ெவுத் இந்தியன் வங்கியுடன்
தபங்க்ஸ்யூரன்ஸ்
பார்ட்னர்ஷிப்பில்
லகசயழுத்திட்டது
• சவுத்
இந்தியன்
வங்கியின்
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு HDFC Life இன்
ஆயுள் காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகள் மற்றும்
லசமவகமள சவுத் இந்தியன் வங்கியின்
வாடிக்மகயாளர்களுக்குப் கபற உதவும்
வமகயில், HDFC Life சவுத் இந்தியன்
வங்கியுடன் ஒரு லபங்க்ஸ்யூரன்ஸ் (வங்கிகாப்பீடு) ஒப்பந்தத்தில் மககயழுத்திட்டது.
• பாதுகாப்பு, லசமிப்பு மற்றும் முதலீடு,
ஓய்வூதியம் மற்றும் தீவிர லநாய்களுக்கான
தீர்வுகமள உள்ளடக்கிய HDFC Life இன்
பரந்த அளவிலான ஆயுள் காப்பீட்டுத்
தயாரிப்புகமளப் கபற இந்த வங்கிக்
காப்பீட்டு ஏற்பாடு சவுத் இந்தியன்
வங்கியின் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு உதவும்.
IndusInd வங்கியும் NPCIயும் இலணந்து UPI மூலம்
எல்லல
ோண்டிய
கட்டணங்கலள
வழங்குகின்றன
• IndusInd Bank அதன் பைப் பரிமாற்ற
ஆபலரட்டர் (MTO) கூட்டாளர்களுக்கு UPI
ஐடிகமளப் பயன்படுத்தி இந்தியாவிற்கு
நிகழ்லநர எல்மல தாண்டிய பைம் அனுப்ப
லதசிய ககாடுப்பனவுக் கழகத்துடன் கூட்டு
லசர்ந்துள்ளது.
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எல்மல
தாண்டிய
ககாடுப்பனவுகள்/என்ஆர்ஐ
பைப்பரிமாற்றங்களுக்கு
UPIயில்
லநரடியாகச் கசல்லும் முதல் இந்திய வங்கி
இதுவாகும்.
• இந்த
ஏற்பாட்டின் கீழ், எம்டிஓக்கள்
இண்டஸ்இண்ட்
லபங்க்
லசனமலப்
பயன்படுத்தி NPCI இன் UPI கட்டை
முமறகமள
சரிபார்த்தல்
மற்றும்
பயனாளிகளின் கைக்குகளில் எல்மல
தாண்டிய பைம் கசலுத்துதல் ஆகியவற்மற
இமைக்கும்.
Sports News
அஞ்சு பாபி ொர்ஜ்: உலக ேடகளப் தபாட்டியில்
ஆண்டின் சிறந்ே சபண்மணியாக மகுடம்
சூடினார்
• பழம்கபரும்
இந்திய
தடகள
வீராங்கமனயான அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ்,
நாட்டில் திறமமகமள வளர்த்ததற்காகவும்,
பாலின சமத்துவத்மத ஆதரித்ததற்காகவும்
உலக தடகளத்தால் ஆண்டின் சிறந்த கபண்
விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
• 2016 இல், அவர் இளம் கபண்களுக்கான
விமளயாட்டு அகாடமிமய உருவாக்கினார்.
இதன் மூலம், அவர் விமளயாட்டுகளில்
இந்தியா முன்லனற உதவியதுடன், லமலும்
அதிகமான
கபண்கமள
அவரது
அடிச்சுவடுகமளப் பின்பற்ற ஊக்குவித்தார்.
ஒரு இன்னிங்சில் 10 விக்சகட்டுகலள வீழ்த்திய
3வது பந்து வீச்ொளர் நியூசிலாந்தின் அொஸ்
பதடல்.
• நியூசிலாந்தின்
அஜாஸ் பலடல் ஒரு
இன்னிங்சில்
10
விக்ககட்டுகமளயும்
வீழ்த்திய மூன்றாவது கிரிக்ககட் வீரர் என்ற
கபருமமமயப் கபற்றார். இடது மக
இந்தியாவின் லபட்டிங் வரிமசமயச் சுற்றி
வமல சுழற்றி 47.5 ஓவர்கள் வீசி 119 ரன்கமள
விட்டுக்ககாடுத்தார்.
• மும்மப
வான்கலட
மமதானத்தில்
நமடகபற்று வரும் இரண்டாவது கடஸ்டின்
இரண்டாவது நாளில் நியூசிலாந்து இந்திய
அணிமய 325 ரன்களுக்கு சுருட்டியது.
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ஆறு முலற ொம்பியனான செர்மனிலய வீழ்த்தி
அர்சென்டினா ெூனியர் ஹாக்கி உலகக்
தகாப்லபலய சவன்றது
• கலிங்கா ஸ்லடடியத்தில் நடந்த ஆடவர்
ஹாக்கி ஜூனியர் உலகக் லகாப்மபயில் 16
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆறு முமற
சாம்பியனான கஜர்மன் அணிமய 4-2 என்ற
லகால் கைக்கில் வீழ்த்தி பட்டத்மத கவன்ற
அர்கஜன்டினா தனது ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட
ஆட்டத்மத
மிகுந்த
நிதானத்துடன்
கவளிப்படுத்தியது.
• கஜர்மனி (ஆறு கவற்றிகள்) மற்றும் இந்தியா
(2001, 2016) ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு பல
ஜூனியர் ஹாக்கி WC பட்டங்கமள கவன்ற
மூன்றாவது
அணியாக
அர்கஜன்டினா
ஆனது.
மற்ற விருதுகள்:
• லபாட்டியின்
சிறந்த
வீரர்:
திலமாதி
கிகளகமன்ட் (பிரான்ஸ்)
• லபாட்டியின் சிறந்த லகால்கீப்பர்: அன்டன்
பிரிங்க்லமன் (கஜர்மனி)
• லபாட்டியின் ஆட்டநாயகன் அதிக லகால்
அடித்தவர்:
மமல்ஸ்
புக்ககன்ஸ்
(கநதர்லாந்து) (18 லகால்கள்)
• ஒடிசா ஃலபர் பிலள விருது: சிலி அணி
• லபாட்டியின் சிறந்த லகாலுக்கான ஒடிசா
ரசிகர்கள் லதர்வு விருது: இக்னாசிலயா
நர்லடாலிலலா (அர்கஜன்டினா)
• ஹாக்கி இந்தியா அணிக்கான அதிகபட்ச
லகால்கள்: கநதர்லாந்து (45 லகால்கள்)
• ஹாக்கி இந்தியா லபாட்டியில் சிறந்த லகால்
லசமிக்கப்பட்டது: மஹ்மூத் கசலீம் (எகிப்து)
• AM/NS
இந்தியா லபாட்டியின் சிறந்த
பயிற்சியாளர்: லஜாஹன்னஸ் ஷ்மிட்ஸ்
(கஜர்மனி)
ெவுதி அதரபிய GP இன் சோடக்க பதிப்லப
லூயிஸ் ஹாமில்டன் சவன்றார்
• சவுதி அலரபியாவின் கஜட்டாவில் உள்ள 30
கிலலாமீட்டர் (6 மமல்) கடலலார ரிசார்ட்
பகுதியில் நமடகபற்ற லபாட்டியில், லமக்ஸ்
கவர்ஸ்டாப்பமன (கநதர்லாந்து) விஞ்சி,
சவுதி அலரபிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் (ஜிபி)
கதாடக்கப் பதிப்மப கமர்சிடிஸ் டிமரவர்
லூயிஸ் ஹாமில்டன் (பிரிட்டன்) கவன்றார்.
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•

ஃபார்முலா 1 (F1) உலக சாம்பியன்ஷிப்பின்
கீழ் சவுதி கிராண்ட் பிரிக்ஸின் முதல்
பதிப்பிற்கான தூதராக ரீமா ஜுஃபாலி
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
2021 தடவிஸ் தகாப்லப சடன்னிஸ் தபாட்டியில்
ரஷ்யா குதராஷியாலவ வீழ்த்தி ொம்பியன் ஆனது
• லடவிஸ் லகாப்மப 2021 மாட்ரிட்டில் நடந்த
லடவிஸ் லகாப்மப இறுதிப் லபாட்டியில்
குலராஷியாமவ 2-0 என்ற கைக்கில் ரஷ்ய
கடன்னிஸ் கூட்டமமப்பு கவன்றது.
• கமட்கவலடவ் இரண்டாவது ஒற்மறயர்
ஆட்டத்தில் மரின் சிலிச்மச லதாற்கடித்தார்,
இதனால் ரஷ்யா குலராஷியாமவ 2-0 என்ற
கைக்கில் மீறமுடியாது மற்றும் 2006 முதல்
லடவிஸ் லகாப்மப பட்டத்மத கவன்றது.
• 2005 மற்றும் 2018ல் கவற்றி கபற்ற
குலராஷியாவும் மூன்றாவது பட்டத்மத
லதடிக் ககாண்டிருந்தது. ஆண்ட்ரி ரூப்கலவ்
மிகவும்
மதிப்புமிக்க
வீரராக
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார்.
சபய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக்லக அசமரிக்க
அதிகாரிகள்
புறக்கணிப்பு
செய்வோக
அசமரிக்கா அறிவித்துள்ளது
• அத்தமகய தூதரக புறக்கணிப்புக்கு எதிராக
சீனா
குறிப்பிடப்படாத
“எதிர்
நடவடிக்மககளுக்கு”
உறுதியளித்தமத
அடுத்து, கபய்ஜிங்கில் 2022 குளிர்கால
ஒலிம்பிக்கில் அகமரிக்க அதிகாரிகள் கலந்து
ககாள்ள மாட்டார்கள் என்று பிடன்
நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
• “சீனாவின் மனித உரிமமக் ககாடுமமகள்”
தனது புறக்கணிப்புக்கு முக்கிய காரைம்
என்று அகமரிக்கா லமற்லகாள் காட்டியது.
இந்தப் புறக்கணிப்மப ” அதிகாரிகள்
புறக்கணிப்பு”
என்று
அகமரிக்கா
கபயரிட்டுள்ளது.
• ஒலிம்பிக்கில் பங்லகற்க அகமரிக்கா எந்த
அதிகாரப்பூர்வ
அல்லது
தூதரக
பிரதிநிதித்துவத்மதயும்
அனுப்பவில்மல
என்று அர்த்தம். ஆனால், ஒலிம்பிக்கில்
பங்லகற்க
அகமரிக்க
வீரர்களுக்கு
அகமரிக்கா அனுமதி அளித்து வருகிறது.
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BWF உலக டூர் லபனல்ஸ் 2021 இல் இந்திய
ஷட்லர் பிவி சிந்து சவள்ளி சவன்றார்
• இந்திய ஷட்லர் மற்றும் 2 முமற ஒலிம்பிக்
பதக்கம் கவன்ற புசர்லா வி சிந்து, உலகின்
7வது நம்பர், 2021 லபட்மிண்டன் லவர்ல்ட்
ஃகபடலரஷன்
(BWF)
லவர்ல்ட்
டூர்
மபனல்ஸில் கவள்ளி கவன்றார், இது
அதிகாரப்பூர்வமாக HSBC BWF லவர்ல்ட் டூர்
ஃமபனல்ஸ் 2021 என அமழக்கப்படுகிறது
• நடப்பு உலக சாம்பியனான பிவி சிந்து 2018
ஆம் ஆண்டு BWF உலக சுற்றுப்பயைத்தின்
இறுதிப் லபாட்டியில் கவற்றி கபற்று
சாதமன பமடத்த ஒலர இந்தியர் என்ற
கபருமமமய கபற்றுள்ளார்.
சபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் தபாட்டிலய அசமரிக்கா
புறக்கணிப்பதில் கனடா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும்
இங்கிலாந்து இலணந்துள்ளன
• மனித உரிமமகள் கவமலகள் காரைமாக
கபய்ஜிங்
குளிர்கால
ஒலிம்பிக்மக
அகமரிக்கா,
இங்கிலாந்து
மற்றும்
ஆஸ்திலரலியா ராஜதந்திர புறக்கணிப்புடன்
கனடா இமையும்.
• கவள்மள
மாளிமக,
ஆஸ்திலரலிய
அரசாங்கம் மற்றும் இங்கிலாந்து அரசாங்கம்
பிப்ரவரியில்
சீன
மனித
உரிமம
மீறல்களுக்கு
எதிர்ப்புத்
கதரிவிக்கும்
வமகயில்
குளிர்கால
விமளயாட்டுப்
லபாட்டிகமள
இராஜதந்திர
புறக்கணிப்புகமள உறுதிப்படுத்திய பின்னர்
இந்த அறிவிப்பு வந்தது.
• “உறுதியான எதிர் நடவடிக்மககளுடன்”
பதிலடி
ககாடுப்பதாக
சீனா
உறுதியளித்துள்ளது.
கனடா,
யு.எஸ்.,
பிரிட்டன் மற்றும் ஆஸ்திலரலியாவின்
இராஜதந்திர நகர்வுகள் விமளயாட்டுகளில்
லபாட்டியிடும் அவர்களின் விமளயாட்டு
வீரர்களின் திறமன பாதிக்காது.
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ெங்தகத் மகாதேவ் ெர்கார் காமன்சவல்த் பளு
தூக்குேல் ொம்பியன்ஷிப் 2021 இல் ேங்கம்
சவன்றார்
• தற்லபாது நமடகபற்று வரும் காமன்கவல்த்
பளுதூக்கும்
சாம்பியன்ஷிப்
2021ல்
ஆண்களுக்கான 55 கிலலா ஸ்னாட்ச் பிரிவில்
சங்லகத் மகாலதவ் சர்கார் தங்கப் பதக்கம்
கவன்றார். ஆண்களுக்கான 55 கிலலா
ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 113 கிலலா எமடமய
தூக்கி
லதசிய
சாதமன
பமடத்தார்.
பர்மிங்காமில் நமடகபறவிருக்கும் 2022
காமன்கவல்த் விமளயாட்டுப் லபாட்டிக்கும்
சர்கார் தகுதி கபற்றுள்ளார்.
சீனியர்
மகளிர்
தேசிய
கால்பந்து
ொம்பியன்ஷிப்லப மணிப்பூர் சவன்றது
• லகரளாவின்
லகாழிக்லகாடு இ.எம்.எஸ்
ஸ்லடடியத்தில் நடந்த இறுதிப் லபாட்டியில்
ரயில்லவக்கு
எதிராக
கபனால்டி
ஷூட்அவுட்டில்
வியத்தகு
முமறயில்
கவற்றி கபற்ற மணிப்பூர், சீனியர் மகளிர்
லதசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் கிரீடத்மத
கவற்றிகரமாகப் பாதுகாத்தது.
• ஒழுங்குமுமற மற்றும் கூடுதல் லநரத்தில்
லகால் அடிக்கும் வாய்ப்புகள் இல்லாததால்,
ஆட்டம் 0-0 என்ற லகால் கைக்கில்
கபனால்டிக்கு கசன்றது.
• மணிப்பூர் லகால் கீப்பர் ஒக்ரம் லராஷினி
லதவி தனது அணிக்கு இந்த அளவில் 21வது
பட்டத்மத வழங்க மூன்று லசவ்கமள
கசய்தார்.
2021 ஆசிய இலளஞர் பாரா விலளயாட்டுப்
தபாட்டியில் இந்தியா 41 பேக்கங்கலள சவன்றது
• பஹ்மரனின் ரிஃபா நகரில் நமடகபற்ற
ஆசியாவின் மிகப்கபரிய நிகழ்வான 4வது
ஆசிய இமளஞர் பாரா விமளயாட்டுப்
லபாட்டியில்
(AYPG)
இந்தியா
41
பதக்கங்கமள (12 தங்கம், 15 கவள்ளி, 14
கவண்கலம்) கவன்றது.
• உள்ளூர்
அரசாங்கத்தின்
ஆதரவுடன்
பஹ்மரனின் லதசிய பாராலிம்பிக் கமிட்டி
(NPC) இந்த நிகழ்மவ ஏற்பாடு கசய்துள்ளது.
2021 டிசம்பர் 2 முதல் 6 வமர நடந்த
லபாட்டியில் சுமார் 30 நாடுகமளச் லசர்ந்த
700க்கும் லமற்பட்ட விமளயாட்டு வீரர்கள்
கலந்து ககாண்டனர்.
• ஆசிய யூத் பாரா லகம்ஸ் 2025 இன் 5வது
பதிப்பு உஸ்கபகிஸ்தானின் தாஷ்கண்டில்
நடத்தப்படும்.
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நார்தவயின் தமக்னஸ் கார்ல்ென் FIDE உலக
செஸ் ொம்பியன்ஷிப்லப சவன்றார்
• நடப்பு
உலக
கசஸ்
சாம்பியனான
நார்லவயின் லமக்னஸ் கார்ல்சன் தனது
பட்டத்மத பாதுகாத்து துபாயில் நடந்த FIDE
உலக சாம்பியன்ஷிப்மப கவன்றார்.
• ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸில் இந்த மாதம்
நமடகபற்ற துபாயின் எக்ஸ்லபா 2020 இல்
நமடகபற்ற உலகளாவிய லபாட்டியில்
கவற்றி கபற ஏழு புள்ளிகள் வரம்மப கடக்க
லதமவயான
ஒரு
புள்ளிமய
அவர்
ரஷ்யாவின் இயன் கநலபாம்னியாச்சிமய
லதாற்கடித்தார்.
• கார்ல்சன் தனது ஐந்தாவது உலக சாம்பியன்
பட்டத்மத
கவன்றார்.
சாம்பியன்ஷிப்
வழங்கும் 2 மில்லியன் யூலரா பரிசில் 60%
கார்ல்சன் கவன்றார்.
அபுோபி GP 2021 F-1 ஓட்டுநர் ொம்பியன்ஷிப்லப
தமக்ஸ் சவர்ஸ்டாப்பன் சவன்றார்
• அபுதாபி GP 2021 சீசனின் முடிவில்
கமர்சிடஸின் லூயிஸ் ஹாமில்டமன வீழ்த்தி
கரட் புல்லின் லமக்ஸ் கவர்ஸ்டாப்பன் தனது
முதல் F1 டிமரவர்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்
பட்டத்மத கவன்றார்.
• கமர்சிடிஸ் மற்கறாரு உலக சாம்பியன்ஷிப்
பட்டத்மத கவன்றது, கவர்ஸ்டாப்பன்
ஹாமில்டனின் எட்டு கவற்றிகளுடன் 10
கவற்றிகளுடன் சீசமன முடித்தார்.
ஆசிய படகுப் தபாட்டியில் இந்தியா ஆறு
பேக்கங்கலள சவன்றது
• தாய்லாந்தில்
நமடகபற்ற
ஆசிய
படகுப்லபாட்டி சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில்
இந்தியா இரண்டு தங்கம், 4 கவள்ளிப்
பதக்கங்கள் என கமாத்தம் 6 பதக்கங்கமள
கவன்றது.
• மலட்கவயிட் ஆடவர் ஒற்மறயர் ஸ்கல்ஸ்
லபாட்டியில் மூத்த துடுப்பாட்ட வீரர்
அரவிந்த் சிங் தங்கம் கவன்றார், அவரது
லதாழர்கள் மூன்று கவள்ளிப் பதக்கங்கமள
கவன்றனர்.
• ஆடவர் மலட்கவயிட் டபுள் ஸ்கல்ஸ்,
ஆடவர் குவாட்ராபுல் ஸ்கல்ஸ் மற்றும்
ஆடவர் காக்ஸ்கலஸ் ஃலபார் ஆகியவற்றில்
இந்தியா கவள்ளிப் பதக்கங்கமள கவன்றது.
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குத்துச்ெண்லடயின் ஒலிம்பிக் எதிர்காலத்லேப்
பாதுகாக்க, AIBA ேன்லன IBA என்று
மறுசபயரிடுகிறது
• சர்வலதச குத்துச்சண்மட சங்கம் அதன்
சுருக்கத்மத AIBA இலிருந்து IBA என
மாற்றியுள்ளது,
2028
ஒலிம்பிக்கில்
விமளயாட்மட லசர்க்கும் வமகயில் நிர்வாக
சீர்திருத்தங்களின்
கதாகுப்மப
பின்பற்றுவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
• குத்துச்சண்மட, பளு தூக்குதல் மற்றும் நவீன
கபன்டத்லான் அமனத்தும் 2028 லாஸ்
ஏஞ்சல்ஸ் விமளயாட்டுகளுக்கான ஆரம்ப
விமளயாட்டுப் பட்டியலில் இருந்து விலகி,
சர்வலதச
ஒலிம்பிக்
கமிட்டியால்
மாற்றங்கமளச்
கசய்யும்படி
லகட்கப்பட்டது.
நவம்பர் மாேத்திற்கான ஐசிசியின் சிறந்ே
வீரருக்கான விருலே தடவிட் வார்னர் & தஹலி
தமத்யூஸ் சபற்றுள்ளனர்
• நவம்பர் மாதத்திற்கான ஐசிசியின் சிறந்த
வீரர்களாக ஆஸ்திலரலியாவின் கதாடக்க
ஆட்டக்காரர் லடவிட் வார்னர் மற்றும்
கவஸ்ட் இண்டீஸ் ஆல்ரவுண்டர் லஹலி
லமத்யூஸ் லதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
• 2021 ஐசிசி ஆண்கள் டி20 உலகக் லகாப்மப
2021 இல் ஆஸ்திலரலியாவின் கவற்றியில்
அவரது முக்கிய பங்மகத் கதாடர்ந்து,
பாகிஸ்தானின்
அபித்
அலி
மற்றும்
நியூசிலாந்தின் டிம் சவுதி ஆகிலயாருடன்
இமைந்து ஐசிசியின் ஆண்களுக்கான சிறந்த
வீரர் விருதுக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்ட வார்னர்,
அதிக வாக்குகமளப் கபற்று கவற்றி
கபற்றார்.
மாற்றுத்திறனாளி கிரிக்சகட் வீரர்களுக்காக
பிசிசிஐ குழு அலமக்கிறது
• இந்திய கிரிக்ககட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம்
(பிசிசிஐ) நாட்டின் மாற்றுத் திறனாளி
கிரிக்ககட் வீரர்களுக்காக ஒரு குழுமவ
அமமத்துள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளி
கிரிக்ககட்
வீரர்களுக்காக
மாற்றுத்
திறனாளிகள்
குழுமவ
அமமக்கும்
பிசிசிஐயின் முடிமவ மாற்றுத்திறனாளி
கிரிக்ககட் வீரர்கள் வரலவற்றுள்ளனர்.
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நீதிபதி லலாதா கமிட்டியின் பரிந்துமரயின்
அடிப்பமடயில்,
மூன்று
முன்னாள்
மாற்றுத்திறனாளி
கிரிக்ககட்
வீரர்கள்
அடங்கிய குழு கடந்த பல ஆண்டுகளாக
காத்திருக்கிறது. இந்த திட்டத்திற்கு பிசிசிஐ
தமலவர் சவுரவ் கங்குலி மற்றும் கசயலாளர்
கஜய்
ஷா
ஆகிலயார்
ஒப்புதல்
அளித்துள்ளனர்.
ஒலிம்பிக் இந்தியா 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான
சிறந்ே விலளயாட்டு வீரர்கள் பட்டியலில் 148
விலளயாட்டு வீரர்கலள இலணத்துள்ளது.
• இமளஞர்
விவகாரங்கள்
மற்றும்
விமளயாட்டு
அமமச்சகத்தின்
மிஷன்
ஒலிம்பிக் கசல் கூட்டத்தில், இலக்கு
ஒலிம்பிக் லபாடியம் திட்டத்தின் கீழ், ஏழு
ஒலிம்பிக்
பிரிவுகள்
மற்றும்
ஆறு
பாராலிம்பிக்
பிரிவுகளில்
20
புதிய
உள்வாங்கப்பட்ட வீரர்கள் உட்பட கமாத்தம்
148 விமளயாட்டு வீரர்கள் அமடயாளம்
காைப்பட்டுள்ளனர்.
• இந்தியாவின் தமலசிறந்த விமளயாட்டு
வீரர்களுக்கு உதவி வழங்கும் முயற்சிலய TOP
திட்டம். இந்த திட்டம் 2014 இல்
கதாடங்கப்பட்டது.
2021 பாராலிம்பிக் விலளயாட்டு விருதுகளில்
அவனி சலகாரா ‘சிறந்ே சபண் அறிமுக’
விருலே சவன்றார்
• 2020
லடாக்கிலயா
பாராலிம்பிக்ஸில்
துப்பாக்கிச்
சுடுதல்
லபாட்டியில்
இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கத்மத
கவன்று வரலாறு பமடத்த இந்திய
துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கமன அவனி
கலகாரா, 2021 பாராலிம்பிக் விமளயாட்டு
விருதுகளில்
“சிறந்த
கபண்
அறிமுகமானவர்” விருமத கவன்றார்.
• சர்வலதச பாராலிம்பிக் கமிட்டி இந்த
விருதுகமள அறிவித்துள்ளது. பாராலிம்பிக்
லபாட்டிகளின் ஒலர பதிப்பில் 2 பாராலிம்பிக்
பதக்கங்கமள கவன்ற முதல் இந்தியப்
கபண் என்ற கபருமமமயப் கபற்றார்.
• பாராலிம்பிக் லபாட்டியில் இந்தியா 5 தங்கம்,
8 கவள்ளி மற்றும் 6 கவண்கலம் உட்பட 19
பதக்கங்கமள கவன்றுள்ளது.
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காமன்சவல்த் பளு தூக்குேல் ொம்பியன்ஷிப் 2021
இல் இந்தியா 16 பேக்கங்கலள சவன்றது
• உஸ்கபகிஸ்தானின்
தாஷ்கண்டில்
நமடகபற்ற காமன்கவல்த் பளு தூக்குதல்
சாம்பியன்ஷிப் 2021-ஐ 4 தங்கம், 7 கவள்ளி
மற்றும்
5
கவண்கலம்
என
16
பதக்கங்களுடன் இந்தியா நிமறவு கசய்தது.
• 2021 உலக பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்
லபாட்டியில் இந்தியாவின் ஒலர பதக்கம்
கவன்றவர் பிந்த்யாராணி லதவி, அதுவும்
தாஷ்கண்டில் இமையாக நமடகபற்றது.
கதன் ககாரியாவின் மகன் யங்-ஹீ உலக
சாம்பியன்ஷிப்
லபாட்டியில்
ஒட்டுகமாத்தமாக 282 கிலலா (122+159) தூக்கி
தங்கப் பதக்கம் கவன்றார்.
• நியூசிலாந்தின் லடவிட் லிட்டி கமாத்தம் 407
கிலலா (176+231) தங்கப் பதக்கத்மதயும்,
பாகிஸ்தானின் முஹம்மது நூஹ் தஸ்த்கிர்
பட் 390 கிலலா (165+225) எமடமயத் தூக்கி
தங்கப் பதக்கத்மதயும் கவன்றனர்.
ேங்க பேக்கம்
• கஜர்மி
லால்ரின்னுங்கா (67 கிலலா)
(ஆண்கள்)
• அச்சிந்தா ஷூலி (73 கிலலா) (ஆண்கள்)
• அஜய் சிங் (81 கிலலா) (ஆண்கள்)
• பூர்ணிமா பாண்லட (+87 கிலலா) (கபண்கள்)
சவள்ளிப் பேக்கம்
• குருராஜா (61 கிலலா) (ஆண்கள்)
• லவ்பிரீத் சிங் (109 கிலலா) (ஆண்கள்)
• ஜிலி தலகபகஹரா (49 கிலலா) (கபண்கள்)
• எஸ் பிந்த்யாராணி லதவி (55 கிலலா)
(கபண்கள்)
• ஹசாரிகா பாபி (59 கிலலா) (கபண்கள்)
• ஹர்ஜிந்தர் கவுர் (71 கிலலா) (கபண்கள்)
• புனம் யாதவ் (76 கிலலா) (கபண்கள்)
சவண்கலப் பேக்கம்
• விகாஸ் தாக்கூர் (96 கிலலா) (ஆண்கள்)
• குர்தீப் சிங் (+109 கிலலா) (ஆண்கள்)
• லால்சன்ஹிமி (71 கிலலா) (கபண்கள்)
• ஆர் ஆலராக்கிய அலிஷ் (76 கிலலா)
(கபண்கள்)
• அனுராதா பவுன்ராஜ் (87 கிலலா) (கபண்கள்)
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BWF உலக தபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப்: தக
ஸ்ரீகாந்த் சவள்ளி சவன்றார்
• ஷட்லர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் BWF உலக
சாம்பியன்ஷிப்பில் கவள்ளிப் பதக்கம்
கவன்ற முதல் இந்திய வீரர் ஆனார். இறுதிப்
லபாட்டியில், கிடாம்பிமய 21-15, 22-20 என்ற
கைக்கில் சிங்கப்பூரின் லலா கீன் யூவிடம்
லதாற்கடித்தார்.
• BWF உலக சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில்
சிங்கப்பூமரச் லசர்ந்த ஆண்கள் தங்கம்
கவன்றது
இதுலவ
முதல்
முமற.
லபட்மிண்டன் லபாட்டி டிசம்பர் 12 முதல் 19,
2021 வமர ஸ்கபயினின் ஹுல்வாவில்
நமடகபற்றது.
2025 வலர BWF ேடகள ஆலணயத்தில்
நியமிக்கப்பட்ட 6 உறுப்பினர்களில் பிவி சிந்து
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• முன்னாள் உலக சாம்பியனான பிவி சிந்து,
லபட்மிண்டன் உலக சம்லமளனத்தின் (BWF)
தடகள
ஆமையத்தின்
உறுப்பினராக
லமலும்
ஐந்து
லபருடன்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
• ஆறு உறுப்பினர்களில் தமலவர் மற்றும்
துமைத் தமலவர் முடிவு கசய்யப்படும்.
BWF விமளயாட்டு வீரர்கள் ஆமையத்தின்
தமலவர்,
அமனத்து
கவுன்சில்
உறுப்பினர்களுக்கும் லதமவயான ஒரு
சரிபார்ப்பு கசயல்முமறமயப் பின்பற்றி,
2025 இல் அடுத்த லதர்தல்கள் வமர
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) ஆகிலயார்
BWF
தடகள
ஆமையத்தின்
உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
BWF உலக ொம்பியன்ஷிப் 2021: ஆண்கள்
ஒற்லறயர் பிரிவில் தலா கீன் யூ சவன்றார்
• 2021 உலக லபட்மிண்டன் ஃகபடலரஷன்
(BWF)
உலக
சாம்பியன்ஷிப்
(அதிகாரப்பூர்வமாக லடாட்டல் எனர்ஜிஸ்
BWF உலக சாம்பியன்ஷிப் 2021 என
அமழக்கப்படுகிறது),
ஸ்கபயினின்
ஹுல்வாவில் 12 டிசம்பர் 2021 முதல் 19
டிசம்பர் 2021 வமர வருடாந்திர லபாட்டி
நமடகபற்றது.
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•

BWF உலக சாம்பியன்ஷிப் 2021 இன் ஆண்கள்
ஒற்மறயர் பட்டத்மத சிங்கப்பூரின் லலா கீன்
யூவும், கபண்கள் ஒற்மறயர் பிரிவில்
ஜப்பானின்
அகாலன
யமகுச்சியும்
கவன்றனர்.
அசமரிக்காவில் ெூனியர் ஸ்குவாஷ் ஓபன்
பட்டத்லே சவன்ற முேல் இந்தியப் சபண் என்ற
சபருலமலய அனாஹத் சிங் சபற்றார்
• பிலகடல்பியாவில்
நமடகபற்ற
மதிப்புமிக்க ஜூனியர் யுஎஸ் ஓபன்
ஸ்குவாஷ் லபாட்டியின் யு-15 கபண்கள்
பிரிவில் இந்திய இளம்கபண் அனாஹத் சிங்
கவற்றி கபற்று வரலாறு பமடத்துள்ளார்.
• கடல்லிமயச் லசர்ந்த 13 வயது சிறுமி,
அர்லன் ஸ்கபக்டர் மமயத்தில் நடந்த
இறுதிப் லபாட்டியில் 11-9, 11-5, 8-11, 11-5
என்ற கசட் கைக்கில் பவர்ஹவுஸ் எகிப்தின்
கஜய்தா மலரமய வீழ்த்தினார்.
• உலகின்
மிகப்கபரிய
ஜூனியர்
தனிநபர்களுக்கான ஸ்குவாஷ் லபாட்டியில்
41 நாடுகமள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
850க்கும் லமற்பட்ட ஸ்குவாஷ் ஜூனியர்
வீரர்கள் பங்லகற்றனர்.
ஆசிய ொம்பியன்ஸ் டிராபி: இந்தியாவுக்கு
சவண்கலம், சகாரியா பட்டம்
• பங்களாலதஷின் டாக்காவில் நமடகபற்ற
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஆடவர் ஹாக்கி
லபாட்டியில் இந்தியா 4-3 என்ற கைக்கில்
பாகிஸ்தாமன
வீழ்த்தி
கவண்கலப்
பதக்கத்மத உறுதி கசய்தது.
• ஐந்து
நாடுகள்
பங்லகற்கும்
இந்தப்
லபாட்டியின் கமடசி நாள் ஆட்டம் இரண்டு
லபாட்டிகளுடன்
முடிவுக்கு
வந்தது.
லபாட்டியின் சிறந்த வீரராக ஜப்பானின்
கன்டா தனகாவும் சிறந்த லகால் கீப்பராக
இந்தியாவின் சூரஜ் கர்லகராவும் கதரிவு
கசய்யப்பட்டனர். இந்தப் லபாட்டியில்
ககாரியாவின் ஜாங் ஜாங்யுன் 10 லகால்கள்
அடித்து அதிக லகால் அடித்தவர்.
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ஆஞ்ெல் ோக்கூர் FIS ஆல்லபன் பனிச்ெறுக்கு
தபாட்டியில் 2021 சவண்கலப் பேக்கம் சவன்றார்
• மாண்டினீக்லராவில் நமடகபற்ற சர்வலதச
ஸ்மக ஃகபடலரஷன் (FIS) ஆல்மபன்
பனிச்சறுக்கு லபாட்டியில் இந்திய வீரர்
ஆஞ்சல் தாக்கூர் கவண்கலப் பதக்கம்
கவன்றுள்ளார்.
அவர்
1:54:30
என்ற
ஒட்டுகமாத்த லநரத்துடன் 3வது இடத்மதப்
பிடித்தார்.
• இதன் மூலம் சர்வலதச அளவில் இரண்டு
பதக்கங்கமள கவன்ற முதல் இந்திய ஸ்மக
வீராங்கமன என்ற கபருமமமய ஆஞ்சல்
கபற்றுள்ளார்.
• அவர் இதற்கு முன்பு துருக்கி ஜார்ஜியாவில்
நமடகபற்ற 2018 FIS ஆல்மபன் 3200
லகாப்மபயில் கவண்கலப் பதக்கத்மத
கவன்றார் எபிபானிலயாவான் கவள்ளிப்
பதக்கம் மற்றும் அஞ்சமல விட 2 வினாடிகள்
முன்னிமலயில் இருந்தார்.
இந்திய சுழற்பந்து வீச்ொளர் ஹர்பென் சிங்
கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு சபறுவோக
அறிவித்துள்ளார்
• இந்திய
அணியின் மூத்த சுழற்பந்து
வீச்சாளரான ஹர்பஜன் சிங், அமனத்து
வமகயான கிரிக்ககட்டில் இருந்தும் ஓய்வு
கபறுவதாக அறிவித்துள்ளார். கடஸ்ட்
கிரிக்ககட்டில் ஹாட்ரிக் விக்ககட்டுகமள
வீழ்த்திய முதல் இந்திய கிரிக்ககட் வீரர்
ஆவார். 103 கடஸ்டில் 417 விக்ககட்டுகமள
வீழ்த்தி,
கடஸ்ட்
கிரிக்ககட்டில்
இந்தியாவுக்காக
அதிக
விக்ககட்
வீழ்த்தியவர்களில் 4வது இடத்தில் உள்ளார்.
• அவர் 1998 இல் ஷார்ஜாவில் நியூசிலாந்திற்கு
எதிரான ஒருநாள் (ஒரு நாள் சர்வலதச)
லபாட்டியின் லபாது லதசிய கிரிக்ககட்
அணியில்
அறிமுகமானார்
மற்றும்
கமடசியாக 2016 இல் வங்காளலதசத்தின்
டாக்காவில் ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ெுக்கு
எதிரான டி20யின் லபாது இந்தியாமவப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்.
52

SAFF U 19 சபண்கள் ொம்பியன்ஷிப்:
வங்காளதேெம் இந்தியாலவ வீழ்த்தியது
• 19 வயதுக்குட்பட்லடாருக்கான SAFF மகளிர்
சாம்பியன்ஷிப்
இறுதிப்
லபாட்டியில்
இந்தியாமவ வீழ்த்தி வங்காளலதச மகளிர்
அணி கவன்றது. வங்கலதசத்தின் ஷஹீதா
அக்டர் ரிபா லபாட்டியில் அதிக லகால்கள்
அடித்தார்.
• அவர் ‘மிக மதிப்புமிக்க வீராங்கமன’
விருமதப் கபற்றார். 2021 SAFF U-19
கபண்கள் சாம்பியன்ஷிப் SAFF U-19
கபண்கள்
சாம்பியன்ஷிப்பின்
2வது
பதிப்பாகும்.
விெய் ஹொதர டிராபி 2021: இமாச்ெலப் பிரதேெம்
ேமிழகத்லே வீழ்த்தியது
• கஜய்ப்பூரில்
உள்ள சவாய் மான்சிங்
ஸ்லடடியத்தில் நடந்த இறுதிப் லபாட்டியில்
ஹிமாச்சலப்
பிரலதசம்
11
ரன்கள்
வித்தியாசத்தில் தமிழ்நாட்மட (VJD முமற)
லதாற்கடித்து முதல் விஜய் ஹசாலர
லகாப்மபமய கவன்றது.
• முதலில் லபட் கசய்த தமிழக அணி 4 ஓவரில்
314 ரன் குவித்தது. பதிலுக்கு, ஹிமாச்சல் 47.3
ஓவர்களில் 4 விக்ககட் இழப்புக்கு 299 ரன்கள்
எடுத்திருந்தலபாது, லமாசமான கவளிச்சம்
ஆட்டத்மத நிறுத்தியது மற்றும் VJD (V
கஜயலதவன் விதி) முமறயின் மூலம் லசஸிங்
அணி
கவற்றி
கபற்றதாக
அறிவிக்கப்பட்டது.
11வது ஹாக்கி இந்தியா ெூனியர் தேசிய
ொம்பியன்ஷிப்லப உத்ேரபிரதேெம் சவன்றது
• தமிழகத்தில் லகாவில்பட்டியில் நமடகபற்ற
11வது ஜூனியர் லதசிய ஆண்கள் ஹாக்கி
சாம்பியன்ஷிப்
இறுதிப்
லபாட்டியில்
சண்டிகமர 3-1 என்ற லகால் கைக்கில்
வீழ்த்தி உத்தரப் பிரலதசம் சாம்பியன் பட்டம்
கவன்றது.
• லபாட்டியில் அதிக லகால் அடித்தவர் ஷர்தா
நந்த் திவாரி உத்தரபிரலதச அணிக்கு லகால்
அடித்தார். உத்தரபிரலதச ஹாக்கி தனது
முறியடிக்க
முடியாத
சாதமனமய
தக்கமவத்தது.
• 3வது/4வது
இடத்திற்கான பிலளஆஃப்
ஆட்டத்தில், ஒடிசாவின் ஹாக்கி சங்கம்,
ஹாக்கி ஹரியானாமவ 3-2 என்ற லகால்
கைக்கில் வீழ்த்தி லபாட்டியில் 3வது
இடத்மதப் பிடித்தது.
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4வது
பாரா
தபட்மிண்டன்
தேசிய
ொம்பியன்ஷிப்பில் நிதேஷ் குமார் இரட்லட
ேங்கம் சவன்றார்
• ஒடிசா மாநிலம் புவலனஸ்வரில் நடந்து
முடிந்த 4வது பாரா லபட்மிண்டன் லதசிய
சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டியில் நிலதஷ் குமார்
இரட்மட தங்கம் கவன்றார்.
• ஹரியானாவின் நித்லதஷ் மற்றும் அவரது
பங்குதாரர் தருண் தில்லான் லஜாடி, ஆடவர்
இரட்மடயர் இறுதிச் சுற்றில் 21-19, 21-11
என்ற லநர் கசட்களில் உலகின் நம்பர் 1
பாராலிம்பிக் லபாட்டியில் தங்கப் பதக்கம்
கவன்ற பிரலமாத் பகத் மற்றும் மலனாஜ்
சர்க்கார் லஜாடிமயத் லதாற்கடித்து தங்கம்
கவன்றது.
சடஸ்ட் கிரிக்சகட்டில் 200 விக்சகட்டுகலள
வீழ்த்திய 11வது இந்திய பந்துவீச்ொளர் முகமது
ஷமி
• 55
கடஸ்ட்
லபாட்டிகளில்
200
விக்ககட்டுகமள வீழ்த்திய 11வது இந்திய
பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி ஆவார். இந்த
கசயல்பாட்டின் லபாது, விமளயாட்டின்
தூய்மமயான
வடிவத்தில்
200
விக்ககட்டுகமள மகப்பற்றிய 5வது இந்திய
லவகப்பந்து வீச்சாளர் ஆனார்.
• லமலும், கபில் லதவ் மற்றும் ஜவகல் ஸ்ரீநாத்
முமறலய 50 மற்றும் 54 கடஸ்ட்
லபாட்டிகளில்
200
விக்ககட்டுகமள
வீழ்த்தியதன் மூலம் இந்த மமல்கல்மல
எட்டிய மூன்றாவது இந்திய லவகப்பந்து
வீச்சாளர் ஷமி ஆவார்.
• கடஸ்ட்
கிரிக்ககட்டில்
இந்தியாவின்
முன்னணி
விக்ககட்டுகமள
வீழ்த்தியவர்களின் பட்டியல் இங்லக:
• அனில் கும்ப்லள: 619 விக்ககட்டுகள்
• கபில்லதவ்: 434 விக்ககட்டுகள்
• ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்: 427 விக்ககட்டுகள்
• ஹர்பஜன் சிங்: 417 விக்ககட்டுகள்
• ஜாகீர் கான்: 311 விக்ககட்டுகள்
• இஷாந்த் சர்மா: 311 விக்ககட்டுகள்
• பிஎஸ் லபடி: 266 விக்ககட்டுகள்
• பிஎஸ் சந்திரலசகர்: 242 விக்ககட்டுகள்
• ஜவகல் ஸ்ரீநாத்: 236 விக்ககட்டுகள்
• ரவீந்திர ஜலடஜா: 232 விக்ககட்டுகள்
• முகமது ஷமி: 200 விக்ககட்டுகள்
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ெஸ்பிரித் பும்ரா 100 சடஸ்ட் விக்சகட்டுகலள
வீழ்த்திய லமல்கல்லல எட்டினார்
• ஜஸ்பிரித் பும்ரா 22 கடஸ்ட் லபாட்டிகளில்
விமளயாடி 100 விக்ககட்டுகமள வீழ்த்தி
மமல்கல்மல எட்டியுள்ளார். வான் கடர்
டுகசன், கவளிநாட்டு நிமலமமகளில்
பும்ராவின் 100வது கடஸ்ட் பலி ஆனார். 28
வயதான
அவர்
இப்லபாது
105
விக்ககட்டுகமள எடுத்துள்ளார், அதில் 101
விக்ககட்டுகள்
வீட்மட
விட்டு
கவளிலயறியுள்ளன.
• 2018 இல் கதன்னாப்பிரிக்காவில் தனது
கடஸ்ட் அறிமுகமான பும்ரா, 25 கடஸ்ட்
லபாட்டிகளில் விமளயாடியுள்ளார், அதில் 23
லபாட்டிகள் சாமலயில் வந்துள்ளன.
Books and Authors News
நதராேம் தெக்ொரியாவின் சுயெரிலே “தி அம்புொ
ஸ்தடாரி” விலரவில் சவளியாகிறது
• அம்புஜா
சிகமண்ட்ஸ்
லிமிகடட்
நிறுவனத்தின்
முன்னாள்
துமைத்
தமலவர்/நிறுவனர்/ஊக்குவிப்பாளர்,
நலராதம் லசக்சாரியா தனது சுயசரிமதயான
‘The Ambuja Story: How a Group of Ordinary Men
Created an Extraordinary Company’ என்ற
தமலப்பில்
டிசம்பர்
2021
இல்
கவளியிடப்பட உள்ளது.
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“1971: Charge of the Gorkhas and Other Stories” என்ற
ேலலப்பில்
ஒரு
புதிய
புத்ேகம்
சவளியிடப்பட்டது
• 1971 இந்திய-பாகிஸ்தான் லபாரின் உண்மமக்
கமதகமளக் கண்டறியும் புதிய புத்தகம்,
’1971: Charge of the Gorkhas and Other Stories
கவளியிடப்பட்டது.
• பாகிஸ்தானுக்குள்
விமானம்
விபத்துக்குள்ளானதில் காைாமல் லபான
விமான கலப்டினன்ட்டின் கமதயிலிருந்து
நவீன இராணுவ வரலாற்றில் ‘கமடசி குக்ரி
தாக்குதல்’ வமர புத்தகத்தில் அடங்கும்.
பிரபாத் குமார் எழுதிய ‘Public Service Ethics’
பற்றிய புத்ேகம் சவளியிடப்பட்டது
• இந்திய துமை ஜனாதிபதி, எம் கவங்மகயா
நாயுடு,
புதுதில்லியில்
உள்ள
உபாராஷ்டிரபதி நிவாஸில், ஐசி கசன்டர் ஃபார்
கவர்னன்ொல் கவளியிடப்பட்ட பிரபாத்
குமார் எழுதிய ‘Public Service Ethics- A Quest for
Naitik Bharat’ என்ற புத்தகத்மத கதாடங்கி
மவத்தார்.
• புத்தகம் மனித குைத்தின் பல பரிமாை
கூறுகமள
எடுத்துக்காட்டுகிறது,
கநறிமுமறக் ககாள்மககமள வாழ்க்மக
முமறயாகப் பயன்படுத்துகிறது.
• இது
கபாது
நிர்வாக
அமமப்பின்
கபாறுப்புக்கூறல்,
ஒருமமப்பாடு,
கவளிப்பமடத்தன்மம
மற்றும்
நம்பகத்தன்மம
ஆகியவற்றின்
முக்கியத்துவத்மதக் குறித்தது.
‘அட் தஹாம் இன் தி யுனிவர்ஸ்’ என்ற
ேலலப்பில் பால கிருஷ்ண மதுரின் சுயெரிலே
சவளியிடப்பட்டது
• பால கிருஷ்ைா மதுரின் ‘அட் லஹாம் இன் தி
யுனிவர்ஸ்’ என்ற சுயசரிமத மும்மப
மகாராஷ்டிராவில் சாமல லமம்பாட்டு
அமமச்சகத்தின் ஆலலாசகர் ஆர்.சி சின்ஹா
ஐஏஎஸ் (ஓய்வு) கவளியிட்டார்.
• DHFL Property Services Ltd இன் முன்னாள்
தமலமமச் கசயல் அதிகாரியும், திவான்
வீட்டுவசதிமய நிறுவுவதில் முக்கியப்
பிரமுகர்களுமான பி லக மதுரின் சுயசரிமத
புத்தகம்.
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Watershed: How We Destroyed India’s Water And How
We Can Save என்ற புதிய புத்ேகத்லே
எழுதியுள்ளார்.
• தண்ணீர்
மற்றும் கழிவுத் தீர்வுகளில்
பணிபுரியும்
சுந்தரம்
காலநிமல
நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் க்ளீன்கடக்
ஸ்டார்ட்-அப்களில்
ஏஞ்சல்
முதலீட்டாளரான மிருதுவாலா ரலமஷ்,
“Watershed: How We Destroyed India’s Water And
How We Can Save It” என்ற புதிய புத்தகத்மத
எழுதியுள்ளார்.
• மிருதுவாலா ரலமஷ் “The Climate Solution”
என்ற நூலின் ஆசிரியர் மற்றும் காலநிமல
பிரச்சமனகள்
குறித்து
கதாடர்ந்து
எழுதுகிறார்
• அவர் இந்தியாவின் உலக வனவிலங்கு
நிதியத்தின் (WWF) அறங்காவலர் குழுவின்
உறுப்பினராகவும், ஆந்திரப் பிரலதசத்தின்
லதசிய கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (AP)
ஆளுநர் குழுவின் தமலவராகவும் உள்ளார்.
டாக்டர் ஷஷி ேரூரின் ‘‘Pride, Prejudice and
Punditry’ என்ற புத்ேகம் சவளியிடப்பட்டது.
• முன்னாள் மத்திய அமமச்சரும் மக்களமவ
நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டாக்டர் சசி
தரூரின் 23வது புத்தகமான ‘Pride, Prejudice and
Punditry’ என்ற தமலப்பில் கதலுங்கானா
மாநிலம் ஐதராபாத்தில் கவளியிடப்பட்டது.
• இந்த புத்தகத்தில் பத்து பகுதிகள் உள்ளன,
ஒவ்கவான்றும் நவீன இந்திய வரலாறு,
இந்திய அரசியல் லபான்ற ஒரு குறிப்பிட்ட
தமலப்புக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன.
• அவர் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ‘சாகித்ய
அகாடமி விருமத’ கவன்றுள்ளார், அவரது
புத்தகமான ‘ஆன் எரா ஆஃப் டார்க்னஸ்’
வழங்கப்பட்டது.
ராகுல் ரலவல் எழுதிய ‘ராஜ் கபூர்: தி மாஸ்டர்
அட் ஒர்க்’ புத்ேகம் சவளியிட்டார்.
• ராகுல் ரமவல் எழுதிய ‘ராஜ் கபூர்: தி
மாஸ்டர் அட் ஒர்க்’ என்ற புத்தகத்மத இந்திய
துமை ஜனாதிபதி கவங்மகயா நாயுடு
கவளியிட்டார்.
• ராஜ் கபூரின் 97வது பிறந்தநாமள ஒட்டி, புது
தில்லியில் உள்ள இந்தியா ஹாபிலடட்
கசன்டரில் புத்தக கவளியீட்டு விழா
நமடகபற்றது.
துமை
ஜனாதிபதி
புத்தகத்மத “அன்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பின்
உமழப்பு” என்று விவரித்தார்.
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எஸ்.எஸ்.ஓபராய் எழுதிய “Rewinding the first 25
years of MeitY! என ேலலப்பிடப்பட்ட புத்ேகம்
• மின்னணு மற்றும் தகவல் கதாழில்நுட்ப
அமமச்சகத்தின்
(MeitY)
முன்னாள்
ஆலலாசகர்
எஸ்.எஸ்.ஓபராய்
எழுதிய
‘ரிமவண்டிங் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 25 இயர்ஸ்
ஆஃப்
எலக்ட்ரானிக்ஸ்
அண்ட்
இன்ஃபர்லமஷன்
கடக்னாலஜி’
என்ற
புத்தகத்மத, MeitY இன் கசயலாளர் அஜய்
பிரகாஷ் சாவ்னி கவளியிட்டார். புத்தகத்தில்
வாழ்க்மக அனுபவம், MeitY இன் கீழ்
ஆலலாசகராக
பணிபுரியும்
சவால்கள்
உள்ளன.
கமன்கபாருள்
லமம்பாட்டு
முகமமயின் முதல் தமலவராகவும், தகவல்
கதாழில்நுட்பத்தின் முதல் ஆலலாசகராகவும்
இருந்தார்.
குலறக்கடத்தி உற்பத்திக்கு ரூ.76,000 தகாடி
ஒதுக்க மத்திய அலமச்ெரலவ ஒப்புேல்
• இந்தியாவில் குமறக்கடத்தி மற்றும் காட்சி
உற்பத்திமய அதிகரிப்பதற்காக ரூ.76,000
லகாடி
உற்பத்தி
இமைக்கப்பட்ட
ஊக்கத்கதாமக (பிஎல்ஐ) திட்டத்திற்கு
மத்திய
அமமச்சரமவ
ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்
துமறக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள உற்பத்தி
இமைக்கப்பட்ட
ஊக்கத்கதாமகயின்
(பிஎல்ஐ) கமாத்த அளவு ரூ.2.30 லட்சம்
லகாடியாக உயர்ந்துள்ளது.
‘காந்தி தோப்பி கவர்னர்’ என்ற சேலுங்கு
புத்ேகத்லே சவங்லகயா நாயுடு சவளியிட்டார்.
• இந்தியாவின் துமைக் குடியரசுத் தமலவர்
எம்
கவங்மகயா
நாயுடு,
ஆந்திரப்
பிரலதசத்தின்
அலுவல்
கமாழி
ஆமையத்தின் தமலவரான பத்ம விருது
கபற்ற டாக்டர் யர்லகடா லட்சுமி பிரசாத்
எழுதிய ‘காந்தி லடாபி கவர்னர்’ என்ற
கதலுங்கு புத்தகத்மத கவளியிட்டார்.
• இந்நூல் பாரிஸ்டர் இட்புகண்டி ராகலவந்திர
ராவ்
அவர்களின்
வாழ்க்மகமய
விவரிக்கிறது. ஐ ஆர் ராவ் ஒரு முக்கிய
சுதந்திர லபாராட்ட வீரர், சட்டமன்ற
உறுப்பினர் மற்றும் பிரிட்டிஷ் நிர்வாகத்தில்
மத்திய
மாகாைங்களின்
ஆளுநராக
இருந்தார்.
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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” அத்துமீறமல ஒரு லபட்ஜ்
ஆஃப் ஹானராக மாற்றினார்”.
• சட்டம் ஒழுங்கு, இமைப்பு, கல்வி, சுகாதார
உள்கட்டமமப்பு மற்றும் ஒட்டுகமாத்த
வளர்ச்சி லபான்ற பல்லவறு அம்சங்களில்
உத்தரப்பிரலதச முதல்வர் லயாகி ஆதித்யநாத்
எவ்வாறு மாநிலத்மத மாற்றினார் என்பமத
ஒரு புதிய புத்தகம் விவரிக்கிறது.
• உத்தரபிரலதச முதல்வர் லயாகி ஆதித்யநாத்,
உத்தரகாண்டில் பிறந்து நாத் பந்தி துறவி ஆன
வமர,
உத்தரப்பிரலதச
முதல்வர்
வமரயிலான பயைத்மத இந்தப் புத்தகம்
அடிக்லகாடிட்டுக் காட்டுகிறது.
டாக்டர் தரகா செௌோரி எழுதிய “India’s Ancient
Legacy
of
Wellness”
என்ற
புத்ேகம்
சவளியிடப்பட்டது.
• டாக்டர் லரகா சவுதாரி எழுதிய “India’s Ancient
Legacy of Wellness” என்ற புத்தகம் மகாராஷ்டிர
ஆளுநர்
பகத்
சிங்
லகாஷ்யாரி
முன்னிமலயில் கவளியிடப்பட்டது.
• இது
உலக டிஜிட்டல் தின (WDD)
ககாண்டாட்டத்தின்
லபாது
கதாடங்கப்பட்டது.
• மனிதர்கள் இயற்மகயுடன் கநருக்கமாக
இருப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பமத
புத்தகம் எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது புத்துயிர்
கபறவும், உற்பத்தி கசய்யும் லவமலமயச்
கசய்ய உதவுகிறது.
துஷார் கபூர் ேனது முேல் புத்ேகமான Bachelor Dad
லவ சவளியிட்டார்.
• துஷார் கபூர் தனது முதல் புத்தகமான Bachelor
Dadஎன்ற தமலப்பில் எழுதியுள்ளார். நடிகர்
2016 இல் வாடமகத் தாய் மூலம் மகன்
லக்ஷ்யா கபூருக்கு ஒற்மறத் தந்மதயானார்.
புதிய புத்தகத்தில் அவர் தனது ஒற்மறத்
தந்மதயாக
இருந்த
பயைத்மதப்
பகிர்ந்துள்ளார்.
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நடிகர் தனது முதல் புத்தகமான இளங்கமல
அப்பாவில் ‘தந்மதக்கு சற்று வழக்கத்திற்கு
மாறான பாமத’ பற்றிய தனது பயைத்மதப்
பகிர்ந்துள்ளார். புத்தகத்தின் அட்மடயில்,
அவர் தனது மகமனத் தூக்கிச் கசல்வமதக்
காைலாம்.
சவங்லகயா நாயுடு, “The Turnover Wizard – Saviour
Of Thousands” என்ற புத்ேகத்லே சவளியிட்டார்.
• NTPC லிமிகடட் மற்றும் NBCC (இந்தியா)
லிமிகடட்
ஆகியவற்றின்
முன்னாள்
தமலவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான அருப்
ராய் சவுத்ரியின் சுயசரிமதயான “தி
டர்லனாவர் விொர்ட் – லசவியர் ஆஃப்
கதௌசண்ட்ஸ்” (“The Turnover Wizard – Saviour
Of Thousands” ) என்ற புத்தகத்மத இந்திய
துமை ஜனாதிபதி எம் கவங்மகயா நாயுடு
கவளியிட்டார்.
• புத்தகம்
அருப்
ராய்
சவுத்ரியின்
வாழ்க்மகயிலிருந்து
கற்றுக்ககாண்டமத
ஒருங்கிமைக்கிறது
மற்றும்
அவரது
வாழ்க்மகயிலிருந்து
லமலாண்மம
பாடத்மத
கவளிப்படுத்துகிறது.
இந்த
புத்தகத்மத இந்தியாவின் கமட்லரா லமன் இ
ஸ்ரீதரனும் ஆலமாதித்துள்ளார்.
ெஞ்சு வர்மாவின் “The Modi Gambit: Decoding Modi
2.0” என்ற புதிய புத்ேகத்லே எழுதியுள்ளார்
• கபாருளாதார நிபுைரும் பாஜக லதசிய
கசய்தித் கதாடர்பாளருமான சஞ்சு வர்மா,
“The Modi Gambit: Decoding Modi 2.0” என்ற
புதிய புத்தகத்மத எழுதியுள்ளார். பிரதமர்
நலரந்திர லமாடி 2வது முமறயாக பிரதமராக
பதவிலயற்றதன் கடந்த 2 ஆண்டுகளில்
பல்லவறு
சாதமனகமள
புத்தகம்
ககாண்டுள்ளது.
• புத்தகத்தின்
முன்னுமரமய
பத்மஸ்ரீ
லமாகன்தாஸ் பாய் எழுதியுள்ளார் மற்றும்
பின் வார்த்மதமய CNN நியூஸ் 18 இன்
நிர்வாக ஆசிரியர் ஆனந்த் நரசிம்மன்
எழுதியுள்ளார்.
முன்னாள் ராணுவ ேளபதி செனரல் நிர்மல் ெந்ேர்
விஜ் ேனது புதிய புத்ேகத்லே சவளியிடுகிறார்
• இந்திய ராணுவத்தின் முன்னாள் தமலமமத்
தளபதி கஜனரல் நிர்மல் சந்தர் விஜ் (ஓய்வு)
எழுதிய புதிய புத்தகம், ஜம்மு காஷ்மீர்
லமாதல்கள் மற்றும் முன்லனாக்கி கசல்லும்
வழியின் “முழுப் படத்மத” வழங்குவதாகக்
கூறுகிறது.
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ஹார்பர்காலின்ஸ்
இந்தியாவால்
கவளியிடப்பட்ட புத்தகம், கஜனரல் விஜின்
புத்தகம், “Kashmir: the quest for peace in a troubled
land”.
வி எல் இந்திரா ேத் எழுதிய ‘Dr V L Dutt: Glimpses
of a Pioneer’s Life Journey’ என்ற புத்ேகம்
சவளியிடப்பட்டது
• லகசிபி குழுமத்தின் தமலவரும் நிர்வாக
இயக்குநருமான டாக்டர் வி எல் இந்திரா தத்
எழுதிய ‘Dr V L Dutt: Glimpses of a Pioneer’s Life
Journey’ என்ற புத்தகத்மத இந்திய துமை
ஜனாதிபதி எம் கவங்மகயா நாயுடு
கசன்மனயில் தமிழ்நாட்டின் கசன்மனயில்
கவளியிட்டார்.
• KCP குழுமத்தின் முன்னாள் தமலவரான
மமறந்த கவலகபுடி லக்ஷ்மைா தத்தின் (L.
தத்)
வாழ்க்மகமய
அடிப்பமடயாகக்
ககாண்டு
இந்தப்
புத்தகம்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Ranks and Reports News
EIU இன் WoLiving Indexrldwide செலவு 2021
அறிவிக்கப்பட்டது
• Economist Intelligence Unit’s (EIU) உலகளாவிய
வாழ்க்மகச் கசலவுக் குறியீடு 2021ஐ
அறிவித்துள்ளது. குறியீட்டின் படி, கடல்
அவிவ், இஸ்லரல் 2021 இல் வாழ உலகின்
மிக விமலயுயர்ந்த நகரமாக மாறியுள்ளது,
பாரிஸ், பிரான்ஸ் மற்றும் சிங்கப்பூர்
கூட்டாகத்
தள்ளப்பட்டு
முமறலய
நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது இடங்களில்
சூரிச் மற்றும் ஹாங்காங்குடன் இரண்டாவது
இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.
உலக கூட்டுறவு கண்காணிப்பு அறிக்லக 2021:
IFFCO முேலிடத்தில் உள்ளது.
• இந்திய உழவர் உர கூட்டுறவு லிமிகடட்
(IFFCO) ஆனது, உலகின் முதல் 300 கூட்டுறவு
நிறுவனங்களின் தரவரிமசயில், முதலாம்
இடத்தில் உள்ளது. இந்த தரவரிமச,
விற்றுமுதல் மற்றும் தனிநபர் கமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் (GDP) விகிதத்மத
அடிப்பமடயாகக் ககாண்டது. நாட்டின்
கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும்
கபாருளாதார
வளர்ச்சிக்கு
IFFCO
குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்மப வழங்குகிறது
என்பமத இது குறிக்கிறது. 10வது ஆண்டு
உலக கூட்டுறவு கண்காணிப்பு (WCM)
அறிக்மகயின்
2021
பதிப்பு,
2020
பதிப்பிலிருந்த அதன் நிமலமய தக்க
மவத்துக்ககாண்டுள்ளது.
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FM நிர்மலா சீோராமன் ஃதபார்ப்ஸின் 2021
உலகின் 100 ெக்திவாய்ந்ே சபண்களில் 37 வது
இடத்லேப் பிடித்ோர்.
• இந்தியாவின்
நிதியமமச்சர் (எஃப்எம்)
நிர்மலா சீதாராமன் ஃலபார்ப்ஸின் உலகின்
100 சக்திவாய்ந்த கபண்கள் 2021 அல்லது
ஃலபார்ப்ஸின் 18வது பதிப்பின் உலகின் 100
சக்திவாய்ந்த கபண்களின் பட்டியலில் 37
வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளார்.
• கதாடர்ந்து 3வது ஆண்டாக பட்டியலில்
இடம்கபற்றுள்ளார். 2020ல் பட்டியலில்
41வது
இடத்மதயும்,
2019ல்
34வது
இடத்மதயும் பிடித்தார்.
• இந்தியாவின் ஏழாவது கபண் லகாடீஸ்வரர்
மற்றும் பைக்கார சுயமாக உருவாக்கிய
பில்லியனர், ஃபால்குனி நாயர், நிறுவனர்
மற்றும் CEO, Nykaa பட்டியலில் 88 வது
இடத்மதப் பிடித்தார். ஃலபார்ப்ஸ் 2021 ஆம்
ஆண்டின் உலகின் 100 சக்திவாய்ந்த
கபண்கள் பட்டியலில் 4 இந்தியப் கபண்கள்
மட்டுலம இடம் கபற்றுள்ளனர்.
• HCL கடக்னாலஜியின் தமலவரான லராஷ்னி
நாடார்
மல்லஹாத்ரா,
இந்தியாவில்
பட்டியலிடப்பட்ட
ஐடி
நிறுவனத்மத
வழிநடத்தும் முதல் கபண்மணி என்ற
பட்டியலில்
52வது
இடத்மதப்
பிடித்துள்ளார்.
• உலகின்
3வது
பைக்காரப்
கபண்,
பலராபகாரி, எழுத்தாளர் மற்றும் அலமசான்
நிறுவனர் கஜஃப் கபலசாஸின் முன்னாள்
மமனவி கமக்ககன்சி ஸ்காட், ஃலபார்ப்ஸின்
2021-ம்
ஆண்டுக்கான
உலகின்
100
சக்திவாய்ந்த
கபண்கள்
பட்டியலில்
இடம்பிடித்துள்ளார். பட்டியல்.
• கமலா ஹாரிஸ், அகமரிக்காவின் துமை
அதிபரான முதல் கபண் மற்றும் முதல் நிற
நபர் (கருப்பு) பட்டியலில் 2வது இடத்மதப்
பிடித்தார்.
ஆசியா பவர் இன்சடக்ஸ் 2021: இந்தியா
நான்காவது இடத்தில் உள்ளது
• லலாவி
இன்ஸ்டிடியூட் ஆசியா பவர்
இன்கடக்ஸ் 2021 இன் படி, இந்தியா 26
நாடுகளின் விரிவான மின்சாரத்திற்காக
ஆசியா பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 4வது
சக்திவாய்ந்த
நாடாக
100க்கு
37.7
மதிப்கபண்கமளப் கபற்றுள்ளது.
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2020 உடன் ஒப்பிடும்லபாது இந்தியாவின்
ஒட்டுகமாத்த
ஸ்லகார்
2
புள்ளிகள்
குமறந்துள்ளது.
• ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஒட்டுகமாத்த
அதிகாரத்திற்கான முதல் 10 நாடுகள்:
• அகமரிக்கா
• சீனா
• ஜப்பான்
• இந்தியா
• ரஷ்யா
• ஆஸ்திலரலியா
• கதன் ககாரியா
• சிங்கப்பூர்
• இந்லதாலனசியா
• தாய்லாந்து
பார்ச்சூன் இந்தியாவின் ெக்திவாய்ந்ே சபண்கள்
2021 அறிவிக்கப்பட்டது
• ஃபார்ச்சூன் இந்தியா 2021 ஆம் ஆண்டில்
இந்தியாவின் சக்திவாய்ந்த கபண்களின்
பட்டியமல கவளியிட்டது, இதில் மத்திய
அமமச்சர், நிதி அமமச்சகம் மற்றும்
கார்ப்பலரட் விவகாரங்கள் அமமச்சகம்
நிர்மலா சீதாராமன் 1வது இடத்மதப்
பிடித்தார்.
• அவமரத்
கதாடர்ந்து
ரிமலயன்ஸ்
அறக்கட்டமளயின்
தமலவரும்
நல்கலண்ைத் தூதருமான நீதா அம்பானி
2வது
இடத்திலும்,
உலக
சுகாதார
அமமப்பின் (WHO) தமலமம விஞ்ஞானி
கசௌமியா சுவாமிநாதன் 3வது இடத்திலும்
உள்ளனர்.
உலக திறலமகள் ேரவரிலெ அறிக்லக 2021:
இந்தியா 56வது இடத்தில் உள்ளது
• இன்டர்லநஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார்
லமலனஜ்கமன்ட் கடவலப்கமன்ட் (ஐஎம்டி)
உலக லபாட்டி மமயம் அதன் “உலக திறமம
தரவரிமச அறிக்மகமய” கவளியிட்டது.
• அறிக்மகயில்,
2021
ஆம்
ஆண்டில்
தரவரிமசயில்
ஐலராப்பா
ஆதிக்கம்
கசலுத்தியுள்ளது. உலகின் முதல் 10 நாடுகள்
இந்தப் பிராந்தியத்மதச் லசர்ந்தமவ.
• சுவிட்சர்லாந்து
முதலிடத்மத
தக்கமவத்துள்ளது. இந்தியா 56வது இடத்தில்
உள்ளது.
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•

மத்திய கிழக்கு மற்றும் வட ஆபிரிக்காவில்,
ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ் இஸ்லரமல
கதாடர்ந்து (இந்த பிராந்தியத்தில் முதலில்)
இரண்டாவது இடத்மத தக்க மவத்துக்
ககாண்டது. இஸ்லரல் 22வது இடத்தில்
உள்ளது.
• அரபு நாடுகளில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தனது
முதல்
இடத்மத
தக்க
மவத்துக்
ககாண்டுள்ளது. ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ்
அதன்
உலகளாவிய
திறமமகள்
தரவரிமசயில் ஒரு இடத்மத லமம்படுத்தி
23வது இடத்திற்கு கசன்றுள்ளது.
• மதவான் ஆசியாவில் மூன்றாவது இடத்தில்
உள்ளது, ஆசியாவில் 16 வது இடத்தில்
உள்ளது, மதவான் ஹாங்காங் (11) மற்றும்
சிங்கப்பூர் (12) க்கு பின்னால் தரவரிமசயில்
உள்ளது, ஆனால் கதன் ககாரியா (34), சீனா
(36), மற்றும் ஜப்பான் (39) ஆகியவற்மற விட
முன்னணியில் உள்ளது.
உலகளாவிய சுகாோர பாதுகாப்பு குறியீடு 2021:
இந்தியா 66வது இடத்தில் உள்ளது
• குலளாபல் கஹல்த் கசக்யூரிட்டி (GHS)
இன்கடக்ஸ் 2021 இன் படி, GHS இன்கடக்ஸ்,
2019 இல் 2 மதிப்கபண்ணிலிருந்து, 2021 இல்
உலகின்
சராசரி
ஒட்டுகமாத்த
GHS
இன்கடக்ஸ் ஸ்லகார் 38.9 (100 இல்) ஆகக்
குமறக்கப்பட்டது.
• GHS இன்கடக்ஸ் அணுசக்தி அச்சுறுத்தல்
முன்முயற்சி (NTI) மற்றும் ப்ளூம்கபர்க்
ஸ்கூல் ஆஃப் பப்ளிக் கஹல்த் சுகாதார
பாதுகாப்புக்கான ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ்
மமயம்
ஆகியவற்றுடன்
இமைந்து
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Truecaller: 2021ல் ஸ்தபம் அலழப்புகளால்
அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் இந்தியா
நான்காவது இடத்தில் உள்ளது
• இந்தியாவில் ஸ்லபம் அமழப்பு விகிதங்கள்
மீண்டும் அதிகரித்துள்ளன, 2021 ஆம்
ஆண்டில்
விற்பமன
மற்றும்
கடலிமார்க்ககட்டிங்
அமழப்புகளில்
குறிப்பிடத்தக்க அளவு காரைமாக, நாடு
உலகளாவிய
தரவரிமசயில்
9
வது
இடத்திலிருந்து
4
வது
இடத்திற்கு
முன்லனறியுள்ளது, அமழப்பாளர் ஐடி,
ஸ்லபம் கண்டறிதல் மற்றும் தடுப்பு
நிறுவனமான Truecaller இன் சமீபத்திய
நுண்ைறிவுகளின்படி.
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விற்பமன மற்றும் கடலிமார்க்ககட்டிங்
அமழப்புகளில் கணிசமான அதிகரிப்பின்
லநரடி விமளவாக லமல்லநாக்கி நகர்கிறது,
இது இந்தியாவில் அமனத்து ஸ்லபம்
அமழப்புகளில் 5% ஆகும்.
CII இன் புதுலமயான நிறுவனங்களில் IIT ரூர்க்கி
முேல் இடத்லேப் பிடித்துள்ளது
• IIT ரூர்க்கிமய இந்திய கதாழில்துமறயின்
மதிப்புமிக்க
கூட்டமமப்பு
(CII)
கதாழில்துமற கண்டுபிடிப்பு விருதுகளுக்கு
லதர்வு கசய்துள்ளது.
• இந்த
ஆண்டு மிகவும் புதுமமயான
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் பிரிவில் ஐஐடி
ரூர்க்கி முதல் இடத்மதப் பிடித்தது.
• கடந்த ஆண்டு, ஐஐடி ரூர்க்கி அதன்
கண்டுபிடிப்புகளின்
எண்ணிக்மகக்காக
‘ஆண்டின் மிகவும் புதுமமயான நிறுவனம்’
என்று லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டது.
Wizikey அறிக்லக: ரிலலயன்ஸ் இந்தியாவின்
ஊடகங்களில் அதிகம் காணக்கூடிய கார்ப்பதரட்
ஆகும்
• ரிமலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிகடட்,
வருவாய், லாபம் மற்றும் சந்மத மதிப்பு
ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் இந்தியாவின்
மிகப்கபரிய நிறுவனமான, 2021 Wizikey News
ஸ்லகார்
தரவரிமசயில்
இந்தியாவின்
ஊடகங்களில்
அதிகம்
காைக்கூடிய
கார்ப்பலரட்டாக முதலிடத்மதப் பிடித்தது.
• ஸ்லடட்
லபங்க்
ஆஃப்
இந்தியா
தரவரிமசயில் இரண்டாவது இடத்தில்
உள்ளது, அமதத் கதாடர்ந்து பார்தி ஏர்கடல்,
இன்ஃலபாசிஸ் மற்றும் டாடா லமாட்டார்ஸ்
உள்ளன.
• இந்தியா பட்டியலில் உள்ள மற்றமவ
கஹச்டிஎஃப்சி ஆறாவது இடத்தில் உள்ளன,
அமதத் கதாடர்ந்து எச்டிஎஃப்சி வங்கி,
டிசிஎஸ்,
மாருதி
சுசுகி
இந்தியா,
லவாடலபான் ஐடியா மற்றும் ஐசிஐசிஐ
வங்கி ஆகியமவ அடங்கும்.
• அரசுக்கு கசாந்தமான நிறுவனம்:
• மிக உயர்ந்த தரவரிமசயில் உள்ள அரசுக்கு
கசாந்தமான நிறுவனம் லநஷனல் கதர்மல்
பவர் கார்ப்பலரஷன் லிமிகடட் (NTPC) 13வது
இடத்தில் உள்ளது.
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உலக அளவில்:
• சிறந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கான
(MNC)
உலகளாவிய
தரவரிமச
அட்டவமையில், குறியீட்டில் லபஸ்புக்
முதலிடத்தில் உள்ளது, அமதத் கதாடர்ந்து
கூகிளின் ஆல்பாகபட் இன்க்.
• அலமசான் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது,
அமதத் கதாடர்ந்து ஆப்பிள் இன்க், சாம்சங்
எலக்ட்ரானிக்ஸ், கநட்ஃபிக்ஸ் மற்றும்
மமக்லராசாப்ட் உள்ளன.
• குறிப்பிடத்தக்க
வமகயில்,
சிறந்த
MNCகளுக்கான உலகளாவிய தரவரிமசயில்
ரிமலயன்ஸ் எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
• கடஸ்லா 3 கசய்தி மதிப்கபண்களுடன்
பட்டியலில்
12
வது
இடத்மதப்
பிடித்துள்ளது, அலத லநரத்தில் TATA
லமாட்டார்ஸ்
80.26
கசய்தி
மதிப்கபண்களுடன் 18 வது இடத்மதப்
பிடித்தது.
யூனிகார்ன்கலள வழங்கும் 3வது சிறந்ே நாடாக
இங்கிலாந்துக்கு பதிலாக இந்தியா உள்ளது
• ஒலர வருடத்தில் 33 “யூனிகார்ன்கமள”
லசர்த்ததன் மூலம், யுமனகடட் கிங்டத்மத
இடமாற்றம் கசய்து, ஒவ்கவான்றும் $1
பில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள
நிறுவனங்கமளக் ககாண்ட நாடுகளின்
பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்மதப் பிடிக்க
இந்தியா உதவியது.
• ஹுருன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கதாகுத்த
தரவுகளின்படி, முதல் இரண்டு இடங்கமள
வகிக்கும்
அகமரிக்காவும்
சீனாவும்
முன்லனறியுள்ளன.
• யுனிகார்ன் பிரபஞ்சத்தின் 74 சதவீதத்மத
அகமரிக்காவும் சீனாவும் ககாண்டுள்ளது.
அகமரிக்கா 254 யூனிகார்ன்கமளச் லசர்த்தது
மற்றும் இப்லபாது 487 நிறுவனங்கமள
விரும்பத்தக்க பட்டியலில் லசர்த்துள்ளது,
அலத லநரத்தில் சீனா 74 ஐச் லசர்த்து 301
ஸ்டார்ட்-அப்களுக்கு $1 பில்லியனுக்கும்
அதிகமான மதிப்பீட்மடக் ககாண்டுள்ளது.
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WADAஅறிக்லக: உலகின் முேல் மூன்று
ஊக்கமருந்துகலள மீறும் நாடுகளில் இந்தியா
• உலக அளவில் ஊக்கமருந்து மீறுபவர்கள்
பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்களில்
இந்தியாவும் உள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டில்
இந்திய விமளயாட்டு வீரர்கள் 152 முமற
ஊக்கமருந்து
கதாடர்பான
நடவடிக்மககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
• உலக ஊக்கமருந்து தடுப்பு ஏகஜன்சி (WADA)
கவளியிட்ட சமீபத்திய அறிக்மகமய இந்த
அறிக்மக கவளிப்படுத்தியுள்ளது, இது
ரஷ்யா (167) மற்றும் இத்தாலி (157)
ஆகியவற்மறத்
கதாடர்ந்து
உலகின்
மிகப்கபரிய மீறல்களில் முதல் மூன்று
இடங்களுக்குள் இந்தியாமவ லசர்த்துள்ளது.
பிலரசில் (78) நான்காவது இடத்திலும், ஈரான்
(70) ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன.
நல்லாட்சி குறியீடு 2021: ேரவரிலெயில் குெராத்
முேலிடத்தில் உள்ளது
• 2021 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 25 ஆம் லததியன்று
நல்லாட்சி தினத்தன்று மத்திய அமமச்சர்
அமித் ஷாவால் நல்லாட்சி குறியீடு 2021
கதாடங்கப்பட்டது.
• GGI 2021 நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும்
கபாது குமறகள் துமற (DARPG) மூலம்
தயாரிக்கப்பட்டது.
• GGI 2021 கட்டமமப்பானது 10 துமறகள்
மற்றும் 58 குறிகாட்டிகமள உள்ளடக்கியது.
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால்
லமற்ககாள்ளப்படும்
பல்லவறு
தமலயீடுகளின் தாக்கத்மத மதிப்பிடுவதற்கு
மாநிலங்கள் முழுவதும் ஒலர சீராகப்
பயன்படுத்தக்கூடிய
ஒரு
கருவிமய
உருவாக்குவலத நல்லாட்சிக் குறியீட்டின்
லநாக்கமாகும்.
CEBR: 2031ல் இந்தியா 3வது சபரிய
சபாருளாோரமாக மாறும் என்று கணித்துள்ளது
• ஐக்கிய
இராச்சியத்மதச்
லசர்ந்த
கபாருளாதாரம் மற்றும் வணிக ஆராய்ச்சி
மமயம் (CEBR) இந்தியப் கபாருளாதாரம்
2031 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகின் மூன்றாவது
கபரிய கபாருளாதாரமாக மாறும் என்று
கணித்துள்ளது.
• 2022 ஆம் ஆண்டில், CEBR இன் படி, இந்தியா
பிரான்சிலிருந்து உலக கபாருளாதார லீக்
அட்டவமையில்
(WELT)
ஆறாவது
இடத்மதப் கபற உள்ளது
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NITI ஆதயாக் 4வது மாநில சுகாோர குறியீட்லட
சவளியிட்டது
• NITI ஆலயாக் 2019–20க்கான மாநில சுகாதார
குறியீட்டின்
நான்காவது
பதிப்மப
கவளியிட்டுள்ளது, இது சுகாதார முடிவுகள்
மற்றும்
அந்தஸ்தில்
அதிகரிக்கும்
கசயல்திறமன வழங்குகிறது.
• குறியீட்மட உருவாக்கியது: NITI ஆலயாக்,
உலக வங்கி மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும்
குடும்ப நல அமமச்சகம் (MoHFW).
• “ஆலராக்கியமான மாநிலங்கள், முற்லபாக்கு
இந்தியா” என்ற தமலப்பில் அறிக்மக,
மாநிலங்கள்
மற்றும்
யூனியன்
பிரலதசங்களின் ஆலராக்கிய விமளவுகளில்
ஆண்டுலதாறும் அதிகரிக்கும் கசயல்திறன்
மற்றும் அவற்றின் ஒட்டுகமாத்த நிமல
ஆகியவற்றின்
அடிப்பமடயில்
தரவரிமசப்படுத்துகிறது.
• இந்த
அட்டவமை
2017
முதல்
கதாகுக்கப்பட்டு
கவளியிடப்படுகிறது.
வலுவான
சுகாதார
அமமப்புகமள
உருவாக்குவதற்கும்,
லசமவகமள
லமம்படுத்துவதற்கும் மாநிலங்கள்/யூனியன்
பிரலதசங்கமளத்
தூண்டுவமத
இந்த
அறிக்மககள் லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளன.
ஐஐடி சமட்ராஸ் ARIIA ேரவரிலெ 2021 இல் முேல்
இடத்லேப் பிடித்ேது
• புத்தாக்க சாதமனகள் (ARIIA) 2021க்கான
அடல் தரவரிமசயில், CFTIகள்/ மத்திய
பல்கமலக்கழகங்கள்/ லதசிய முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த நிறுவனம் (கதாழில்நுட்பம்) என்ற
பிரிவின் கீழ் ஐஐடி கமட்ராஸ் கதாடர்ந்து
மூன்றாவது ஆண்டாக முதலிடத்மதப்
கபற்றுள்ளது.
• ARIIA தரவரிமசயின் மூன்றாவது பதிப்பு,
மத்திய நிதியளிப்பு நிறுவனப் பிரிவில்
IITகளால் ஆதிக்கம் கசலுத்தியது.
• டாப்-10 பட்டியலில் ஏழு ஐஐடிகள் இடம்
கபற்றுள்ளன.
ஐஐடி-கமட்ராமெத்
கதாடர்ந்து ஐஐடி பாம்லப, ஐஐடி கடல்லி,
ஐடி கான்பூர் மற்றும் ஐஐடி ரூர்க்கி ஆகியமவ
உள்ளன. கபங்களூருவில் உள்ள இந்திய
அறிவியல் கழகம் (IISc) பிரிவில் ஆறாவது
இடத்மதப் பிடித்தது.
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Awards News
லிதயானல் சமஸ்ஸி ஏழாவது பதலான் டி‘ஓர்
விருலே சவன்றார்
• லிலயானல் கமஸ்ஸி 2021 ஆம் ஆண்டில்
பிரான்ஸ் கால்பந்து மூலம் சிறந்த வீரராக
லதர்வு கசய்யப்பட்ட பின்னர் ஏழாவது
முமறயாக பலலான் டி’ஓமர கவன்றுள்ளார்.
• கமஸ்ஸி கிளப் மற்றும் நாட்டிற்கான
அமனத்து
லபாட்டிகளிலும்
56
லதாற்றங்களில் 41 லகால்கமள அடித்தார்
மற்றும் 17 உதவிகமள பதிவு கசய்தார்
மற்றும் லகாமடயில் அர்கஜன்டினாமவ
நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட லகாபா
அகமரிக்கா கவற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.
• 2009, 2010, 2011, 2012 மற்றும் 2015ல்
கமஸ்ஸியும் கவற்றி கபற்றுள்ளார்.
• Ballon d’Or 2021 கவற்றியாளர்கள்:
• பலலான் டி’ஓர் (ஆண்கள்): லிலயானல்
கமஸ்ஸி (பிஎஸ்ஜி/அர்கஜன்டினா)
• ஆண்டின் கிளப்: கசல்சியா கால்பந்து கிளப்
• சிறந்த லகால்கீப்பருக்கான யாஷின் டிராபி:
ஜியான்லூகி
லடானாரும்மா
(பிஎஸ்ஜி/இத்தாலி)
• பலலான் டி’ஓர் (கபண்கள்): அகலக்ஸியா
புகடல்லாஸ் (பார்சிலலானா/ஸ்கபயின்)
• ஆண்டின் சிறந்த ஸ்டிமரக்கர்: ராபர்ட்
கலவன்லடாவ்ஸ்கி
(லபயர்ன்
முனிச்/லபாலந்து)
• சிறந்த இளம் வீரருக்கான லகாபா லகாப்மப:
கபட்ரி (பார்சிலலானா/ஸ்கபயின்)
வி பிரவீன் ராவ் 7வது டாக்டர் எம்.எஸ்.
சுவாமிநாேன் விருது 2017-19 சவன்றார்.
• லபராசிரியர்
கஜயசங்கர் கதலுங்கானா
மாநில லவளாண் பல்கமலக்கழகத்தின்
துமைலவந்தர் (விசி) வி பிரவீன் ராவ் 2017-19
காலத்திற்கான 7வது டாக்டர் எம் எஸ்
சுவாமிநாதன் விருமத கவன்றார்.
• ஓய்வுகபற்ற ICAR (இந்திய லவளாண்
ஆராய்ச்சி கவுன்சில்) பணியாளர்கள் சங்கம்
(RICAREA) மற்றும் நுசிவீடு விமதகள்
லிமிகடட் ஆகியவற்றால் வழங்கப்படும்
லதசிய விருது இது (ஒவ்கவாரு 2
வருடங்களுக்கும்) ஆகும். இது 2 லட்சம்
ரூபாய் கராக்கப்பரிசு மற்றும் சான்றிதமழக்
ககாண்டுள்ளது.
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தின்யார் பதடலின் ‘சநௌதராஜி: இந்திய
தேசியவாேத்தின் முன்தனாடி’ 2021 ஆம்
ஆண்டுக்கான NIF புத்ேகப் பரிலெ சவன்றது
• ‘கநௌலராஜி:
இந்திய லதசியவாதத்தின்
முன்லனாடி’ என்ற தமலப்பில் ஒரு
சுயசரிமத, தின்யார் பலடல் எழுதியது
மற்றும்
ஹார்வர்ட்
பல்கமலக்கழக
அச்சகத்தால் கவளியிடப்பட்டது, இது 4வது
கமலாலதவி சட்லடாபாத்யாய் NIF (நியூ
இந்தியா பவுண்லடஷன்) புத்தகப் பரிசு 2021ன்
கவற்றியாளராகத்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டது.
• தாதா பாய் கநௌலராஜியின் வாழ்க்மக
நிகழ்வுகள் மற்றும் மரபுகமள புக்மார்க்
கசய்தது. இது 19 ஆம் நூற்றாண்டில்
இந்தியாவின் லதசிய இயக்கத்தின் வரலாற்று
பின்னணிமயயும் ககாண்டுள்ளது.
ஹிமாச்ெல பிரதேெ காவல்துலறக்கு ‘President’s
Colour’ விருது வழங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டது
• ஹிமாச்சல பிரலதச காவல்துமற சிம்லாவின்
வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரிட்ஜ் மமதானத்தில்
‘ஜனாதிபதியின் வண்ை விருது’ விழாமவ
நடத்தியது.
• இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில காவல்துமறக்கு
‘ஜனாதிபதியின் வண்ை விருமத’ ஆளுநர்
வழங்கினார். மாநில காவல்துமற சார்பில்
காவல்துமற தமலமம இயக்குனர் சஞ்சய்
குண்டு விருது கபற்றார்
• சிறப்பு விருந்தினராக ஆளுநர் ராலஜந்திர
விஸ்வநாத் அர்லலகர், சிறப்பு விருந்தினராக
முதல்வர் கஜய் ராம் தாக்கூர் ஆகிலயார்
கலந்து ககாண்டனர்
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ரத்ேன் டாடாவுக்கு அொமின் உயரிய குடிமகன்
விருது.
• அசாம் திவமெ முன்னிட்டு, அசாம் மாநில
அரசு,
பிரபல
கதாழிலதிபர்
ரத்தன்
டாடாவுக்கு,
மாநிலத்தில்
புற்றுலநாய்
சிகிச்மசயில்
அவர்
ஆற்றிய
பங்களிப்பிற்காக, மாநிலத்தின் மிக உயரிய
விருதான ‘அலசாம் மபபவ்’ விருமத வழங்க
முடிவு கசய்துள்ளது. அதற்கு முந்மதய
விருது அலசாம் சவுரவ், அமதத் கதாடர்ந்து
அலசாம் ககௌரவ் ஆகும். அசாம் அரசாங்கம்
சுகாதாரத்மத
அதன்
முதன்மமயான
முன்னுரிமமகளில் ஒன்றாகக் ககாண்டு,
அந்த
பிராந்தியத்தில்
புற்றுலநாய்
சிகிச்மசக்கான டாடாவின் உந்துதமலப்
பாராட்டி இந்த விருமத வழங்குகிறது.
நிொமுதீன் பஸ்தி திட்டம் இரண்டு யுசனஸ்தகா
பாரம்பரிய விருதுகலள சவன்றுள்ளது
• புதுதில்லியில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க
நிஜாமுதீன் பஸ்தி சமூகத்தின் முழுமமயான
நகர்ப்புற மறுமலர்ச்சிக்கான இந்தியாவின்
திட்டமான நிஜாமுதீன் மறுமலர்ச்சி திட்டம்
2021 கலாச்சார பாரம்பரிய பாதுகாப்புக்கான
யுகனஸ்லகாவின் ஆசிய-பசிபிக் விருதுகமள
கவன்றுள்ளது.
• இந்த திட்டமானது 14 ஆம் நூற்றாண்டின்
மதிப்பிற்குரிய சூஃபி துறவியான ஹஸ்ரத்
நிஜாமுதீன் அவுலியாவின் கல்லமறமயச்
சுற்றி 20 க்கும் லமற்பட்ட வரலாற்று
நிமனவுச்சின்னங்கமள
கவனமாக
மீட்கடடுப்பமத உள்ளடக்கியது.
சோடக்க AMS இன் சிப்ரியன் ஃதபாயாஸ்
விருதுக்கு கணிேவியலாளர் நிகில் ஸ்ரீவஸ்ேவா
தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்
• ஆடம்
மார்கஸ்
மற்றும்
லடனியல்
ஸ்பீல்லமன்
ஆகிலயாருடன்
லசர்ந்து
கபர்க்லியில்
உள்ள
கலிலபார்னியா
பல்கமலக்கழகத்தில் கற்பிக்கும் இந்தியஅகமரிக்க
கணிதவியலாளர்
நிகில்
ஸ்ரீவஸ்தவா, அகமரிக்கன் கணிதவியல்
சங்கத்தால் (AMS) ஆபலரட்டர் தியரிக்கான
முதல் சிப்ரியன் ஃலபாயாஸ் பரிமசப்
கபற்றார்.
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ஆடம் மார்கஸ் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) இல்
கூட்டுப் பகுப்பாய்வின் தமலவராக உள்ளார்.
லடனியல் ஸ்பீல்லமன் ஒரு ஸ்கடர்லிங்
கம்ப்யூட்டர்
சயின்ஸ்
லபராசிரியர்,
புள்ளியியல் மற்றும் தரவு அறிவியல்
லபராசிரியராகவும்,
கணிதப்
லபராசிரியராகவும் உள்ளார்.
BWF: விக்டர் ஆக்ெல்சென், டாய் சூ யிங் 2021 BWF
ஆண்டின் சிறந்ே வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்
• கடன்மார்க்கின்
விக்டர் ஆக்கசல்கசன்
மற்றும் சீனாவின் மதலபயின் மத சூ யிங்
ஆகிலயார் முமறலய 2021 ஆம் ஆண்டின்
ஆண் மற்றும் கபண் வீராங்கமனயாக
லபட்மிண்டன் உலக கூட்டமமப்பால் (BWF)
லதர்வு கசய்யப்பட்டனர்.
• 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆல் இங்கிலாந்து
சாம்பியனான விக்டர் ஆக்கசல்கசன் மற்றும்
டாய் சூ யிங் ஆகிய இருவருக்குலம இந்த
பிரிவில் சீசன்-முடிவுக்கான முதல் விருது
இதுவாகும்.
• விக்டர்
ஆக்கசல்கசன்
ஒலிம்பிக்
சாம்பியனும், டாய் சூ யிங் லடாக்கிலயா
விமளயாட்டுப் லபாட்டியில் கவள்ளிப்
பதக்கம் கவன்றவரும் ஆவார்.
‘தி மிட்தவ தபட்டில்: தமாடிஸ் தராலர் தகாஸ்டர்
செகண்ட் சடர்ம்’ என்ற புத்ேகத்லே வி.பி
சவளியிட்டார்.
• துமை ஜனாதிபதி (விபி) எம். கவங்மகயா
நாயுடு, கவுதம் சிந்தாமணி எழுதிய,
ப்ளூம்ஸ்பரி
இந்தியாவால்
கவளியிடப்பட்ட ‘தி மிட்லவ லபட்டில்:
லமாடிஸ் லராலர் லகாஸ்டர் கசகண்ட்
கடர்ம்’ என்ற புத்தகத்மத புது தில்லியில்
உள்ள
உபா-ராஷ்டிரபதி
நிவாஸில்
கவளியிட்டார்.
• இந்நூல்
இந்தியாவின்
அரசியல்
சூழ்நிமலமய
குறிப்பிட்டுள்ளது.
தற்லபாமதய பிரதமர் நலரந்திர லமாடியின்
இரண்டாவது பதவிக்காலம் இதுவாகும்.
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நில்மணி பூகன் ெூனியர் மற்றும் ோதமாேர்
சமௌதொ ஆகிதயார் ஞானபீட விருலேப்
சபற்றனர்
• அசாமிய கவிஞர் நில்மணி பூகன் ஜூனியர்
56வது ஞானபீட விருமதயும், ககாங்கனி
நாவலாசிரியர் தாலமாதர் கமௌலசா 57வது
ஞானபீட விருமதயும் கவன்றனர்.
• நாட்டின் உயரிய இலக்கிய விருதான
ஞானபீடமானது
“இலக்கியத்திற்கான
அவர்களின்
சிறந்த
பங்களிப்பிற்காக”
எழுத்தாளர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.
ஞானபீட விருது என்பது ஒவ்கவாரு
ஆண்டும்
இந்திய
எழுத்தாளர்களுக்கு
பாரதிய
ஞானபீட
அமமப்பினால்
வழங்கப்படும் இலக்கிய விருது ஆகும். இது
1961 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் இந்திய
கமாழிகளிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதும்
இந்திய
எழுத்தாளர்களுக்கு
மட்டுலம
வழங்கப்படுகிறது.
ராம்நாத் தகாவிந்த், இந்தியக் கடற்பலடப்
பலடக்கு ‘ெனாதிபதியின் ேரத்லே’ வழங்கினார்
• மகாராஷ்டிர மாநிலம், மும்மப கடற்பமட
கப்பல் தளத்தில் நமடகபற்ற சடங்கு
அணிவகுப்பில்,
ககாமலயாளி
பமட
என்றும்
அமழக்கப்படும்
இந்திய
கடற்பமடயின் 22வது ஏவுகமை கப்பல்
பமடக்கு இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத்
லகாவிந்த்
‘ஜனாதிபதியின்
தரத்மத’
வழங்கினார்.
• இமத முன்னிட்டு, அஞ்சல் துமற சிறப்பு
தின அட்மடமயயும், நிமனவு தபால்
தமலமயயும் கவளியிட்டுள்ளது.
ஐஐடி-கான்பூர் விஞ்ஞானி தராதபஷ் தகாயல்
“இளம் புவியியல் விஞ்ஞானி” விருலேப்
சபற்றார்
• ஐஐடி-கான்பூமரச் லசர்ந்த லராலபஷ் லகாயல்,
இந்திய ஜிலயாயிட் மாடல் மற்றும்
கைக்கீட்டு
கமன்கபாருமள
உருவாக்குவதற்கான அவரது தனித்துவமான
பங்களிப்மப அங்கீகரிக்கும் வமகயில்
‘இளம் புவியியல் விஞ்ஞானி’ விருமத
கவன்றார்.
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ஜிலயாஸ்லபஷியல் லவர்ல்ட் நடத்திய
டிஜிஸ்மார்ட் இந்தியா 2021 மாநாட்டின்
கதாடக்க நிகழ்வின் லபாது, இந்திய அரசின்
விண்கவளி ஆமையத்தின் உறுப்பினரும்,
முன்னாள்
இஸ்லரா
தமலவருமான
ஏ.எஸ்.கிரண்
குமார்
இந்த
விருமத
லகாயலுக்கு வழங்கினார்.
கட்டிடக்கலலக்கான 2022 RIBA ராயல் ேங்கப்
பேக்கம்
பால்கிருஷ்ண
தோஷிக்கு
வழங்கப்பட்டது
• ராயல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ்
ஆர்கிகடக்ட்ஸ் (RIBA) இந்திய கட்டிடக்
கமலஞர் பால்கிருஷ்ை லதாஷி 2022 ராயல்
தங்கப் பதக்கத்மதப் கபறுவார் என்று
அறிவித்துள்ளது.
• கஹர்
கமஜஸ்டி
தி
ராணியால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டு 1848 ஆம் ஆண்டு முதல்
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் வழங்கப்படும் இந்த
லவறுபாடு, வாழ்நாள் பணி மற்றும் களத்தின்
பரிைாம
வளர்ச்சி
மற்றும்
கட்டமமக்கப்பட்ட சூழலின் தாக்கத்மத
அங்கீகரிப்பதற்காக கட்டிடக் கமலஞர்கள்
அல்லது
நமடமுமறகளுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.
இந்திய கணிே தமலே நீனா குப்ோ 2021 ஆம்
ஆண்டு ராமானுென் பரிலெப் சபற்றார்
• இந்தியக் கணிதவியலாளரான நீனா குப்தா,
2021 ஆம் ஆண்டுக்கான டிஎஸ்டி-ஐசிடிபிஐஎம்யு ராமானுஜன் பரிமச வளரும்
நாடுகமளச்
லசர்ந்த
இளம்
கணிதவியலாளர்களுக்கான
அஃமபன்
இயற்கணித வடிவியல் மற்றும் பரிமாற்ற
இயற்கணிதம்
ஆகியவற்றில்
சிறந்து
விளங்கியதற்காகப் கபற்றுள்ளார்.
• லபராசிரியர் நீனா குப்தா, ககால்கத்தாவில்
உள்ள இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தில் (ISI)
கணிதவியலாளர்.
• இவர்
ராமானுஜன் பரிமசப் கபற்ற
மூன்றாவது கபண்மணி ஆவார், இது
முதன்முதலில் 2005 இல் வழங்கப்பட்டது
மற்றும்
அப்துஸ்
சலாம்
சர்வலதச
லகாட்பாட்டு இயற்பியல் மமயத்தால் துமற
அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்பம் மற்றும்
சர்வலதச கணித ஒன்றியத்துடன் இமைந்து
நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
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19.2021 ஆம் ஆண்டிற்கான லடம் இேழின்
‘ஆண்டின் சிறந்ே நபர்’: எதலான் மஸ்க்
• புகழ்கபற்ற மடம் இதழ் கடஸ்லாவின்
தமலமம நிர்வாக அதிகாரியான எலலான்
மஸ்க்மக “2021 ஆண்டின் சிறந்த நபராக”
அறிவித்தது.
• 2021
ஆம் ஆண்டில், அகமரிக்காமவ
தளமாகக்
ககாண்ட
எலக்ட்ரிக்-வாகன
ஸ்டார்ட்அப் கடஸ்லா $1 டிரில்லியன்
நிறுவனமாக மாறியது, ஏகனனில் மஸ்க்
உலகின் மிகப்கபரிய பைக்காரர் ஆனார்,
இதன் நிகர மதிப்பு சுமார் 255 பில்லியன்
அகமரிக்க டாலர்கள். மஸ்க் ராக்ககட்
நிறுவனமான SpaceX இன் நிறுவனர் மற்றும்
CEO ஆவார், லமலும் மூமள-சிப் ஸ்டார்ட்அப் நியூராலிங்க் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு
நிறுவனமான தி லபாரிங் நிறுவனத்மத
வழிநடத்துகிறார்.
பூடான் ேனது உயரிய விருலே பிரேமர் தமாடிக்கு
வழங்கியுள்ளது
• பூடான் தனது உயரிய சிவிலியன் விருதான
Ngadag Pelgi Khorlo ஐ பிரதமர் லமாடிக்கு
வழங்கி
ககௌரவித்துள்ளது.
பூடானின்
உயரிய விருதான பிரதமர் லமாடியின்
கபயமர அந்நாட்டு பிரதமர் லலாலட கஷரிங்
அறிவித்துள்ளார்
• பிரதமர் லமாடியின் ஆளுமகயின் கீழ்
பூடானுடன்
இந்தியா
நட்புறவுடன்
நடந்துககாண்டதற்கு பாராட்டு கதரிவிக்கும்
வமகயில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
• கதாற்றுலநாய்களின் லபாது, தடுப்பூசிகள்,
மருந்துகள் மற்றும் பிற அவசர லசமவகள்
வடிவில் இந்தியா அண்மட நாட்டிற்கு
ஆதரமவ வழங்கியது.
சுனில் கவாஸ்கருக்கு SJFI பேக்கம் 2021
வழங்கப்பட்டது
• அசாமின் குவஹாத்தியில் நமடகபற்ற SJFI
ஆண்டுப் கபாதுக் கூட்டத்தில் (AGM)
முன்னாள் இந்திய கிரிக்ககட் வீரரும்
கிரிக்ககட் வர்ைமனயாளருமான சுனில்
மலனாகர் கவாஸ்கமர ககௌரவிக்க இந்திய
விமளயாட்டுப்
பத்திரிமகயாளர்
கூட்டமமப்பு (SJFI) முடிவு கசய்துள்ளது
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SJFI பதக்கம் என்பது SJFI இன் மிக உயர்ந்த
மரியாமத. SJFI 27 பிப்ரவரி 1976 அன்று
கல்கத்தா (தற்லபாது ககால்கத்தா), லமற்கு
வங்காளத்தில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸில்
நிறுவப்பட்டது.
லடம் இேழின் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே ேடகள
வீரராக சிதமான் லபல்ஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டார்
• மடம் பத்திரிக்மகயின் 2021 ஆம் ஆண்டின்
தடகள
வீரராக
சிலமான்
மபல்ஸ்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். உலகின் மிகவும்
அலங்கரிக்கப்பட்ட ஜிம்னாஸ்ட், நான்கு
முமற ஒலிம்பிக் பதக்கம் கவன்றவர், அவர்
லடாக்கிலயா ஒலிம்பிக்கில் நான்கு நிகழ்வு
இறுதிப்
லபாட்டிகளில்
இருந்து
விலகியலபாது தனது மன ஆலராக்கியத்திற்கு
முதலிடம்
ககாடுத்ததற்காகப்
பாராட்டப்பட்டார்.
• பின்னமடவு இருந்தலபாதிலும், 24 வயதான
அவர்
லடாக்கிலயா
விமளயாட்டுப்
லபாட்டிகளில் ஆல்ரவுண்ட் கவள்ளி மற்றும்
ஒரு கவண்கலப் பதக்கத்மதப் கபற
முடிந்தது.
YouGov: பிரேமர் தமாடி 2021 ஆம் ஆண்டில்
உலகில் அதிகம் தபாற்றப்படும் 8வது மனிேர்
உலகில் அதிகம் தபாற்றப்படும் 20 ஆண்களின்
பட்டியல்:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
64

Personality
Barack Obama
Bill Gates
Xi Jinping
Cristiano Ronaldo
Jackie Chan
Elon Musk
Lionel Messi
Narendra Modi
Vladimir Putin
Jack Ma
Warren Buffett
Sachin Tendulkar
Donald Trump
Shah Rukh Khan
Amitabh Bachchan
Pope Francis

Rank
17
18
19
20
உலகில் அதிகம்
பட்டியல்:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Personality
Imran Khan
Virat Kohli
Andy Lau
Joe Biden
தபாற்றப்படும் 20 சபண்களின்
Personality
Michelle Obama
Angelina Jolie
Queen Elizabeth II
Oprah Winfrey
Scarlett Johansson
Emma Watson
Taylor Swift
Angela Merkel
Malala Yousafzai
Priyanka Chopra
Kamala Harris
Hillary Clinton
Aishwarya Rai Bachchan
Sudha Murty
Greta Thunberg
Melania Trump
Lisa
Liu Yifei
Yang Mi
Jacinda Ardern
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குமார் மங்கலம் பிர்லா இந்ே ஆண்டின்
உலகளாவிய சோழில்முலனதவார் விருலேப்
சபற்றார்
• ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தின் தமலவர், குமார்
மங்கலம் பிர்லா, சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்மகச்
லசர்ந்த தி சிந்து கதாழில்முமனலவார் (TiE)
வழங்கும்
ஆண்டின்
உலகளாவிய
கதாழில்முமனலவார்
விருமதப்
கபற்றுள்ளார். சிறந்த உலகளாவிய வணிகத்
தமலவர்களான சத்யா நாகதல்லா, எலலான்
மஸ்க்
மற்றும்
கஜஃப்
கபலசாஸ்
ஆகிலயாருடன்
உலகளாவிய
கதாழில்முமனலவாருக்கான
விருமதப்
கபற்ற முதல் இந்திய கதாழிலதிபர் பிர்லா
ஆவார். டிலரப்பர் பல்கமலக்கழகத்தின்
நிறுவனர் டிம் டிராப்பர் தமலமமயிலான
கவன்ச்சர் லகபிடலிஸ்ட் தமலமமயிலான
ஒரு சுயாதீன நடுவர் விருது கபற்றவர்கள்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டனர்.
SAIL ஆனது தகால்டன் பீகாக் சுற்றுச்சூழல்
தமலாண்லம விருது 2021 ஐ சகௌரவித்ேது
• ஸ்டீல்
அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா
லிமிகடட் (SAIL), எஃகு அமமச்சகத்தின் கீழ்,
மதிப்புமிக்க லகால்டன் பீகாக் சுற்றுச்சூழல்
லமலாண்மம விருது 2021 கதாடர்ந்து மூன்று
ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
• 1998 முதல் சுற்றுச்சூழல் அறக்கட்டமள
(WEF) மூலம் சுற்றுச்சூழல் லமலாண்மமயில்
குறிப்பிடத்தக்க
சாதமனகளுக்காக
நிறுவனங்களுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது.
எம்மா ராடுகானு 2021 ஆம் ஆண்டின் BBC
விலளயாட்டு ஆளுலம விருலே சவன்றார்
• கடன்னிஸ் நட்சத்திரம் எம்மா ரடுகானு 2021
ஆம் ஆண்டிற்கான பிபிசியின் விமளயாட்டு
ஆளுமம விருமத கவன்றார்
• அவர் டாம் லடலி (மடவர்) மற்றும் ஆடம்
பீட்டி
(நீச்சல்
வீரர்)
ஆகிலயாமர
இரண்டாவது
மற்றும்
மூன்றாவது
இடங்களுக்குள் கவன்றார், அலத லநரத்தில்
இங்கிலாந்தின் ஆண்கள் கால்பந்து வீரர்கள்
இந்த ஆண்டின் சிறந்த அணியாகவும், கலரத்
சவுத்லகட்
சால்ஃலபார்டில்
பயிற்சியாளராகவும்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டனர்.
• லடாக்கிலயாவில்
நடந்த
நான்காவது
ஒலிம்பிக்கில் டாம் லடலி முதல் முமறயாக
தங்கம் கவன்றார்.
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திவ்யா சஹக்தட ேலலலமத்துவ அர்ப்பணிப்பு
2021க்கான ஐநா மகளிர் விருலே சவன்றார்
• கர்நாடகாவின் உடுப்பிமயச் லசர்ந்த இந்திய
காலநிமல நடவடிக்மக கதாழிலதிபரான
திவ்யா கஹக்லட, 2021 பிராந்திய ஆசியாபசிபிக்
மகளிர்
அதிகாரமளிக்கும்
லகாட்பாடுகள் விருது வழங்கும் விழாவில்
தமலமமத்துவ அர்ப்பணிப்புக்கான ஐ.நா
மகளிர் விருமத கவன்றுள்ளார்.
• அவர் தனது நிறுவனமான Baeru Environmental
Services உடன் காலநிமல நடவடிக்மக
முயற்சிகள் மூலம் பாலின சமத்துவத்மத
முன்லனற்றுவதற்கான
அவரது
கதாடர்ச்சியான
முயற்சிகளுக்காக
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார்
O.P. ஜிண்டால் குதளாபல் பல்கலலக்கழகம்
“ஆண்டின் டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு” விருலே
சவன்றது
• P. ஜிண்டால் குலளாபல் பல்கமலக்கழகம்
(JGU)
பள்ளிகள்
மற்றும்
பல்கமலக்கழகங்கள் தரமவ நிர்வகிக்க
உதவும் இலவச, கிளவுட் அடிப்பமடயிலான
பயன்பாட்மட
உருவாக்கியதற்காக
மதிப்புமிக்க மடம்ஸ் உயர் கல்வி (THE)
ஆசியா விருதுகள் 2021 இல் ‘ஆண்டின்
டிஜிட்டல்
கண்டுபிடிப்பு
விருமத’
கவன்றுள்ளது.
• “ஆண்டின்
டிஜிட்டல்
கண்டுபிடிப்பு”
பட்டியலிடப்பட்ட
ஒலர
இந்திய
பல்கமலக்கழகம் JGU ஆகும்.
• பல்கமலக்கழகம் கடந்த 2 ஆண்டுகளில்
அதன் உருமாற்றப் பணிகளுக்காக ‘ஆண்டின்
கதாழில்நுட்ப
அல்லது
டிஜிட்டல்
கண்டுபிடிப்பு’
பிரிவின்
கீழ்
வழங்கப்பட்டது.
பத்ம பூென் அனில் பிரகாஷ் தொஷி அன்லன
சேரொ நிலனவு விருலே சவன்றார்
• இந்த ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருது கபற்ற
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் டாக்டர் அனில்
பிரகாஷ் லஜாஷிக்கு சமூக நீதிக்கான
அன்மன கதரசா நிமனவு விருது 2021
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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•

எர்த் ஷாட் பரிமச கவன்ற வித்யுத் லமாகன்
மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்மதச் லசர்ந்த
இளம் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ரித்திமா
பாண்லட ஆகிலயாரும் இந்த விருமதப்
கபற்றனர்.
• ஹார்மனி
அறக்கட்டமள
ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் அன்மன கதரசா நிமனவு
விருதுகளுக்காக
ஒரு
கருப்கபாருமள
அமடயாளம்
கண்டு,
சுற்றுச்சூழல்
நிமலத்தன்மமமய
லமம்படுத்தும்
துமறயில் பணிபுரியும் தனிநபர்கள் மற்றும்
நிறுவனங்கமளப் பாராட்டுகிறது.
ஃசபடரல் வங்கி & வயனா சநட்சவார்க் ‘மிகவும்
பயனுள்ள வங்கி-ஃபின்சடக் பார்ட்னர்ஷிப்’
விருலே சவன்றது
• இந்தியாவின் மிகப்கபரிய வர்த்தக நிதித்
தளங்களில் ஒன்றான வயனா கநட்கவார்க்
மற்றும்
முன்னணி
தனியார்
துமற
வங்கியான ஃகபடரல் வங்கி ஆகியமவ IBSiGlobal Fintech Innovation Awards 2021 இல்
‘மிகவும்
பயனுள்ள
வங்கி-Fintech
பார்ட்னர்ஷிப்:
சுறுசுறுப்பான
மற்றும்
அடாப்டபிள்’ விருமதப் கபற்றுள்ளன.
அனுக்ருதி உபாத்யாயின் கிண்ட்சுகி சுசீலா தேவி
விருலே 2021 சவன்றது
• அனுக்ருதி
உபாத்யாய்
2021
ஆம்
ஆண்டுக்கான
சிறந்த
புமனகமத
புத்தகத்திற்கான சுசீலா லதவி விருமத
கிண்ட்சுகி
என்ற
நாவலுக்காக
கவன்றுள்ளார், இது நான்காவது எஸ்லடட்
பிரிண்ட் மூலம் கவளியிடப்பட்டது.
• ரத்தன்லால் அறக்கட்டமள மற்றும் லபாபால்
இலக்கியம் மற்றும் கமல விழாவின்
ஏற்பாட்டுக் குழு ஆகியமவ கபண்
எழுத்தாளர் ஒருவரால் எழுதப்பட்டு 2020
இல் கவளியிடப்பட்ட புமனகமதக்கான
இந்த
குறிப்பிடத்தக்க
விருதுக்கான
கவற்றியாளமர அறிவித்தன. இந்த பரிசு ஸ்ரீ
ரத்தன்லால்
அறக்கட்டமளயால்
நிறுவப்பட்டது.
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பங்கஜ் அத்வானி தேசிய பில்லியர்ட்ஸ்
பட்டத்லே 2021 சவன்றார்
• மத்தியப்
பிரலதசத்தின்
லபாபாலில்
நமடகபற்ற இறுதிப் லபாட்டியில் பிஎஸ்பிபி
அணி வீரர் துருவ் சித்வாலாமவ லதாற்கடித்த
பங்கஜ் அத்வானி, தனது 11வது லபாட்டிமய
கவன்று லதசிய பில்லியர்ட்ஸ் பட்டத்மத
பாதுகாத்துள்ளார்.
• லதசிய பில்லியர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில்
கபட்லராலியம் விமளயாட்டு லமம்பாட்டு
வாரியம்
(PSPB)
அணிமய
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்.
• 88வது
லதசிய பில்லியர்ட்ஸ் மற்றும்
ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் 2021, லபாபாலில்
உள்ள கியூ ஸ்லபார்ட்ஸ் இந்தியாவால்
ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது.
பீட்டா: இந்தியாவின் 2021 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே
நபர் ஆலியா பட்
• பீப்பிள் ஃபார் தி எதிகல் ட்ரீட்கமன்ட் ஆஃப்
அனிமல்ஸ் (PETA) இந்தியா, பாலிவுட்
நடிமக ஆலியா பட்மட 2021 ஆம் ஆண்டின்
சிறந்த நபராகத் லதர்ந்கதடுத்துள்ளது.
• PETA இந்தியாவின் ஆண்டின் சிறந்த நபர்
விருமத கடந்த காலத்தில் கபற்றவர்கள்:
• டாக்டர்
சஷி
தரூர்,
கருமையுள்ள
குடிமகமன
ஆதரிப்பதற்காக,
PETA
இந்தியாவின்
குழந்மதகளுக்கான
மனிதாபிமான கல்வித் திட்டம் மற்றும்
விலங்கு பாதுகாப்பு குறித்த பிற கல்வி;
• முன்னாள்
உச்ச
நீதிமன்ற
நீதிபதி
லக.எஸ்.பணிக்கர்
ராதாகிருஷ்ைன்,
நிகழ்ச்சிகளில்
காமளகமள
பயன்படுத்துவதற்கு
எதிரான
முக்கிய
தீர்ப்புக்காக;
• கிரிக்ககட்
வீரர்
விராட்
லகாலி,
துஷ்பிரலயாகம் கசய்யப்பட்ட யாமனமய
விடுவிக்கவும்,
விலங்குகமள
துஷ்பிரலயாகம்
கசய்பவர்களுக்கு
கடுமமயான
தண்டமன
வழங்கவும்
அமழப்பு விடுத்ததற்காக;
• நமகச்சுமவ நடிகர் கபில் சர்மா, நாய்கமள
தத்கதடுக்க மக்கமள ஊக்குவிப்பதற்காக;
• நடிகர்கள் ஜான் ஆபிரகாம், அனுஷ்கா சர்மா,
சன்னி லிலயான், ஆர் மாதவன், ஜாக்குலின்
கபர்னாண்டஸ், லஹமா மாலினி மற்றும்
லசானம்
கபூர்
அஹுஜா
ஆகிலயார்
விலங்குகளுக்கு
பல்லவறு
வழிகளில்
உதவுகிறார்கள்.
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லவரல் தேொய் “உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல்
மற்றும் காலநிலல நடவடிக்லக குடிமகன் விருது
2021″ சபற்றார்
• குஜராத்தின் கிரீன்லமன் அல்லது பசுமம
மனிதர் என்று பிரபலமாக அறியப்படும்
சூரத்மதச் லசர்ந்த கதாழிலதிபர் மவரல்
சுதிர்பாய் லதசாய் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான
உலகளாவிய
சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்
காலநிமல
நடவடிக்மக
குடிமகன்
விருதுடன் ககௌரவிக்கப்பட்டார்.
• இந்த விருமதப் கபற்ற 11 நாடுகமளச் லசர்ந்த
(யுமனகடட் கிங்டம் (யுலக) அகமரிக்கா
(அகமரிக்கா) நியூசிலாந்து, பிரான்ஸ் மற்றும்
மலலசியா உள்ளிட்ட 28 நபர்களில்,
காலநிமல மாற்றத்திற்கான ககௌரவத்மத
கவன்ற ஒலர இந்தியர் மவரல் லதசாய்
ஆவார்.
ொகித்ய அகாடமி விருது 2021 அறிவிக்கப்பட்டது
• சாகித்ய அகாடமி அதன் மதிப்புமிக்க சாகித்ய
அகாடமி விருதுகள், யுவ புரஸ்கார் மற்றும்
பால் சாகித்ய புரஸ்கார் 2021 ஆகியவற்மற
பல்லவறு கமாழிகளில் அறிவித்தது.
• சாகித்ய அகாடமியின் முதன்மமப் பரிசு
கவன்றவருக்கு கபாறிக்கப்பட்ட கசப்புத்
தகடு, சால்மவ மற்றும் ரூ. 1 லட்சமும், யுவ
புரஸ்கார் மற்றும் பால் சாகித்யா புரஸ்கார்
கபாறிக்கப்பட்ட கசப்புத் தகடு மற்றும் தலா
50,000 ரூபாயும் வழங்கப்படும் என வாரியம்
கதரிவித்துள்ளது.
ொகித்ய அகாடமி விருது 2021:
• சாகித்ய அகாடமி விருது 2021 20 இந்திய
கமாழிகளில் வழங்கப்பட்டது, குஜராத்தி,
மமதிலி,
மணிப்பூரி
மற்றும்
உருது
கமாழிகளின்
கவற்றியாளர்
பின்னர்
அறிவிக்கப்படும்.
• ஏழு
கவிமதப் புத்தகங்கள், இரண்டு
நாவல்கள், ஐந்து சிறுகமதகள், இரண்டு
நாடகங்கள்,
சுயசரிமத,
சுயசரிமத,
விமர்சனம் மற்றும் காவியக் கவிமதகள்
அடங்கிய தலா ஒரு புத்தகம் 2021ஆம்
ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருதுகமள
கவன்றுள்ளன.
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திங்ஸ் டு லீவ் பிமஹண்ட் என்ற
நாவலுக்காக எழுத்தாளர் நமிதா லகாகலல
விருது கபற்றார்
அனுராதா சர்மா பூஜாரி (அஸ்ொமி)
பிரத்யா பாசு (கபங்காலி)
மவ்டாய் கஹாய் (லபாலடா)
ராஜ் ராஹி (லடாக்ரி)
நமிதா லகாகலல (ஆங்கிலம்)
தயா பிரகாஷ் சின்ஹா (இந்தி)
டி.எஸ்.நாகபூஷைா (கன்னடம்)
வாலி முகமது ஆசீர் கஷ்தாவாரி (காஷ்மீர்)
சஞ்சீவ் கவகரங்கர் (ககாங்கனி)
ஜார்ஜ் ஒனக்கூர் (மமலயாளம்)
கிரண் குரவ் (மராத்தி)
சபிலால் உபாத்யாயா (லநபாளி)
ஹ்ருஷிலகஷ் மல்லிக் (ஒடியா)
காலித் ஹுமசன் (பஞ்சாபி)
மீலதஷ் நிர்லமாஹி (ராஜஸ்தானி)
விந்லதஸ்வரிபிரசாத்
மிஷ்ர்
“வினய்”
(சமஸ்கிருதம்)
நிரஞ்சன் ஹன்ஸ்தா (சந்தாலி)
அர்ஜுன் சாவ்லா (சிந்தி)
அம்மப (தமிழ்)
லகாரடி கவங்கண்ைா (கதலுங்கு)
சாகித்ய அகாடமி யுவ புரஸ்கார் 2021:
சாகித்ய அகாடமி யுவ புரஸ்கார் 2021 22
இந்திய கமாழிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது,
தமிழில் விருது பின்னர் அறிவிக்கப்படும்,
இந்த ஆண்டு ராஜஸ்தானி கமாழியில் விருது
வழங்கப்படவில்மல.
எழுத்தாளர் லமகா மஜும்தார் 2020 இல்
கவளியிடப்பட்ட தனது முதல் புத்தகமான
‘எ பர்னிங்’க்காக சாகித்ய அகாடமி யுவ
புரஸ்கார் 2021 ஐ கவன்றார்.
அபிஜித் லபாரா (அஸ்ொமி)
கவுலராப் சக்ரவர்த்தி (வங்காளம்)
ககௌதம் மடமரி (லபாலடா)
அருண் ஆகாஷ் லதவ் (லடாக்ரி)
லமகா மஜும்தார் (ஆங்கிலம்)
த்ரஷ்டி லசானி (குஜராத்தி)
ஹிமான்ஷு வாஜ்பாய் (இந்தி)
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எல்.லட்சுமி நாராயண் சுவாமி (கன்னடம்)
ராஸி தாஹிர் பகத் (காஷ்மீர்)
ஷரத்தா கரட் (ககாங்கனி)
அமித் மிஸ்ரா (மமதிலி)
கமாபின் லமாகன் (மமலயாளம்)
கலனின் க்மாஞ்சா (மணிப்பூரி)
பிரைவ் சகாலதலயா (மராத்தி)
மலகஷ் தஹால் (லநபாளி)
லதபப்ரதா தாஸ் (ஒடியா)
வீர்தவிந்தர் சிங் (பஞ்சாபி)
ஸ்லவதபத்ம சதபதி (சமஸ்கிருதம்)
குனா ஹன்ஸ்தா (சந்தாலி)
ராலகஷ் கஷவானி (சிந்தி)
தகுல்லா லகாபால் (கதலுங்கு)
உமர் ஃபர்ஹாத் (உருது)
பால் சாகித்ய புரஸ்கார் 2021:
பால் சாகித்ய புரஸ்கார் 2021 22 இந்திய
கமாழிகளில் வழங்கப்பட்டது, இந்த ஆண்டு
குஜராத்தி மற்றும் பஞ்சாபி கமாழிகளில்
பால்
சாகித்ய
புரஸ்கார்
வழங்கப்படவில்மல.
அனிதா வச்சரஜனி, “அமிர்தா கஷர்-கில்:
கரகபல் வித் எ கபயிண்ட் பிரஷ்” என்ற
சுயசரிமதக்காக பால் சாகித்ய புரஸ்கார் 2021
கபறுபவராக கபயரிடப்பட்டுள்ளார். இந்தி
எழுத்தாளர் லதலவந்திர லமவாரி தனது
“நாடக் நாடக மீ விக்யான்” என்ற
நாடகத்திற்காக விருமத கவன்றார்.
மிருைாள் சந்திர கலிதா (அஸ்ொமி)
சுனிர்மல் சக்ரவர்த்தி (கபங்காலி)
ரத்லனஷ்வர் நர்சரி (லபாலடா)
நரசிங் லதவ் ஜம்வால் (லடாக்ரி)
அனிதா வச்சரஜனி (ஆங்கிலம்)
லதலவந்திர லமவாரி (இந்தி)
பாசு கபவினகிடா (கன்னடம்)
மஜீத் மஜாசி (காஷ்மீர்)
சுலமதா காமத் லதசாய் (ககாங்கனி)
அன்லமால் ஜா (மமதிலி)
ரகுநாத் பலலரி (மமலயாளம்)
நிங்லகாம்பம் ஜதுமணி சிங் (மணிப்பூரி)
சஞ்சய் வாக் (மராத்தி)
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சுதர்ஷா அம்பாலட (லநபாளி)
திகராஜ் பிரம்மா (ஒடியா)
கீர்த்தி சர்மா (ராஜஸ்தானி)
ஆஷா அகர்வால் (சமஸ்கிருதம்)
லசாவா ஹன்ஸ்தா (சந்தலி)
கிஷின் குப்சந்தனி “ரஞ்சயால்” (சிந்தி)
மு. முருலகஷ் (தமிழ்)
லதவராஜு மகாராஜு (கதலுங்கு)
ககௌசர் சித்திக் (உருது)
KVASU இனப் பாதுகாப்புக்கான தேசிய
விருலேப் சபற்றுள்ளது
• லகரள கால்நமட மற்றும் விலங்கு அறிவியல்
பல்கமலக்கழகத்தின் (KVASU) கீழ் உள்ள
மன்னுத்தியில் உள்ள லகாழி வளர்ப்பு குறித்த
அகில இந்திய ஒருங்கிமைந்த ஆராய்ச்சித்
திட்டம் (AICRP) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான
லதசிய இனப் பாதுகாப்பு விருமதப்
கபற்றது.
• இந்த மமயம் ICAR – லதசிய விலங்கு
மரபியல் வளங்களின் பணியகத்தின் (NBAGR)
மதிப்புமிக்க விருமதப் கபற்றது, இது
மாநிலத்திலிருந்து பதிவு கசய்யப்பட்ட ஒலர
நாட்டுக் லகாழி இனமான கதல்லிச்லசரி
இனத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி
நடவடிக்மககளுக்காக.
Important Days News
BSF 57வது எழுச்சி நாலள டிெம்பர் 01, 2021
அன்று சகாண்டாடுகிறது
• எல்மலப் பாதுகாப்புப் பமட (BSF) 01
டிசம்பர் 2021 அன்று தனது 57வது எழுச்சி
நாமளக் ககாண்டாடுகிறது.
• இந்திய-பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா-சீனா
லபார்களுக்குப்
பிறகு
இந்தியாவின்
எல்மலகளின்
பாதுகாப்மப
உறுதி
கசய்வதற்கும் அதனுடன் கதாடர்புமடய
விஷயங்களுக்காகவும் ஒரு ஒருங்கிமைந்த
மத்திய நிறுவனமாக டிசம்பர் 1, 1965 அன்று
BSF உருவாக்கப்பட்டது.
• இது இந்திய ஒன்றியத்தின் ஐந்து மத்திய
ஆயுதக் காவல் பமடகளில் ஒன்றாகும்
மற்றும் உலகின் மிகப்கபரிய எல்மலப்
பாதுகாப்புப் பமடயாக உள்ளது. BSF
இந்தியப் பகுதிகளின் பாதுகாப்புக்கான
முதல் வரிமச என்று அமழக்கப்படுகிறது.
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உலக எய்ட்ஸ் தினம் 2021 டிெம்பர் 01 அன்று
சகாண்டாடப்படுகிறது
• உலக எய்ட்ஸ் தினம் 1988 ஆம் ஆண்டு முதல்
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 1 ஆம் லததி
உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• உலககங்கிலும் உள்ள மக்கள் எச்.ஐ.விக்கு
எதிரான
லபாராட்டத்தில்
ஒன்றிமைவதற்கும்,
எச்.ஐ.வி.யால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
ஆதரமவக்
காட்டுவதற்கும், எய்ட்ஸ் கதாடர்பான
லநாயால்
இறந்தவர்கமள
நிமனவுகூருவதற்கும் இந்த நாள் ஒரு
வாய்ப்மப வழங்குகிறது.
• இந்த ஆண்டு உலக எய்ட்ஸ் தினத்தின்
கருப்கபாருள்
ஏற்றத்தாழ்வுகமள
ஒழிப்லபாம்.
எய்ட்ஸ்
மற்றும்
கதாற்றுலநாய்களுக்கு முடிவு.
தேசிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு தினம் 2021
• லதசிய
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு
தினம்
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 2ஆம் லததி
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1984ஆம் ஆண்டு
லபாபால் விஷவாயு விபத்தில் உயிரிழந்த
மக்களின் நிமனவாக இந்த நாள் லதசிய
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு
தினமாக
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• மாசுக்கட்டுப்பாட்டுச் கசயல்கள் மற்றும்
கதாழில் லபரழிவுகள் குறித்து மக்களுக்கு
விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துவலத இந்த நாளின்
முக்கிய லநாக்கமாகும். இந்த ஆண்டு 37வது
லதசிய
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு
தினமாக
ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாமளப் பற்றி
லமலும் அறிய, விண்ைப்பதாரர்கள் கீலழ
உள்ள
கட்டுமரமயப்
படிக்க
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
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உலக கணினி எழுத்ேறிவு தினம் 2021
• உலக கணினி எழுத்தறிவு தினம் ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் டிசம்பர் 2 ஆம் லததி உலகம்
முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• உலககங்கிலும்
உள்ள
பின்தங்கிய
சமூகங்களுக்கு
விழிப்புைர்மவ
ஏற்படுத்தவும் டிஜிட்டல் கல்வியறிமவ
ஏற்படுத்தவும் இந்த நாள் உலக கணினி
கல்வியறிவு
தினமாக
ககாண்டாடப்படுகிறது.
• இந்த நாள் கதாழில்நுட்ப திறன்கமள
ஊக்குவிக்கிறது, குறிப்பாக குழந்மதகள்
மற்றும்
கபண்களிடம்,
லமலும்
கணினிகமளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்
அவர்கள் லமலும் கற்றுக் ககாள்ளவும்,
அவர்களின் லவமலமய எளிதாக்கவும்
ஊக்குவிக்கிறது.
அடிலமத்ேனத்லே ஒழிப்பேற்கான ெர்வதேெ
தினம்: டிெம்பர் 2
• அடிமமத்தனத்மத ஒழிப்பதற்கான சர்வலதச
தினம்
1986
ஆம்
ஆண்டு
முதல்
ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர் 2 ஆம் லததி ஐக்கிய
நாடுகளின்
கபாதுச்
சமபயால்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• இந்த நாளின் கவனம், ஆள் கடத்தல்,
பாலியல்
சுரண்டல்,
குழந்மதத்
கதாழிலாளர்களின் லமாசமான வடிவங்கள்,
கட்டாயத் திருமைம் மற்றும் ஆயுத
லமாதலில் பயன்படுத்த குழந்மதகமள
கட்டாயமாக ஆட்லசர்ப்பு கசய்தல் லபான்ற
தற்கால அடிமமத்தனத்மத ஒழிப்பதில்
கவனம் கசலுத்துகிறது.
நாகாலாந்து ேனது 59வது மாநில தினத்லே
சகாண்டாடுகிறது
• நாகாலாந்து அதன் 59வது மாநில தினத்மத
டிசம்பர் 1, 2021 அன்று ககாண்டாடுகிறது.
நாகாலாந்துக்கு டிசம்பர் 1, 1963 அன்று மாநில
அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது, லகாஹிமா
அதன் தமலநகராக அறிவிக்கப்பட்டது.
• இதற்கு முன்னதாக, நாகா மமலகளுக்கு
தனிப்
பகுதிமய
உருவாக்க
நாகா
தமலவர்களும் மத்திய அரசும் 1957ல்
ஒப்பந்தம் கசய்து ககாண்டனர். நாகாலாந்து
மாநில சட்டம், 1962, நாகாலாந்திற்கு மாநில
அந்தஸ்து
வழங்குவதற்காக
பாராளுமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டது.
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உலக ஊனமுற்தறார் தினம்: டிெம்பர் 3, 2021
• சர்வலதச
மாற்றுத்திறனாளிகள்
தினம்
என்றும்
அமழக்கப்படும்
உலக
ஊனமுற்லறார் தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும்
டிசம்பர் 3 ஆம் லததி உலகளவில்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• குமறபாடுகள் உள்ள நபர்கமளச் லசர்ப்பது
கதாடர்பான முக்கியமான பிரச்சிமனகமள
ஆதரிக்க
நாள்
குறிக்கப்பட்டு
அனுசரிக்கப்படுகிறது. IDPWD நாள் ஐக்கிய
நாடுகளின் கபாதுச் சமபயால் 1992 இல்
அறிவிக்கப்பட்டது.
• 2021 ஆம் ஆண்டு உலக ஊனமுற்லறார்
தினத்தின்
கருப்கபாருள்,
மாற்றுத்திறனாளிகளின் தமலமம மற்றும்
பங்லகற்பு ஆகும்.
இந்தியா மற்றும் வங்கதேெம் டிெம்பர் 6 ஆம் தேதி
லமத்திரி திவாஸ் சகாண்டாடுகின்றன
• வங்கலதசத்மத
இந்தியா
முமறயாக
அங்கீகரித்த டிசம்பர் 6 ஆம் லததிமய “மமத்ரி
திவாஸ்” (நட்பு தினம்) என்று ககாண்டாட
இந்தியாவும்
வங்காளலதசமும்
முடிவு
கசய்துள்ளன.
• வங்காளலதசத்தின் லதசிய தினத்தில் கலந்து
ககாள்வதற்காக பிரதமர் நலரந்திர லமாடி
மார்ச் 2021 இல் பங்களாலதஷுக்கு விஜயம்
கசய்தலபாது, டிசம்பர் 6 ஆம் லததிமய
மமத்ரி திவாஸ் (நட்பு தினம்) ககாண்டாட
முடிவு கசய்யப்பட்டது.
• பங்களாலதஷ்
விடுதமலக்கு
பத்து
நாட்களுக்கு முன்பு, இந்தியா 1971 டிசம்பர் 6
அன்று பங்களாலதமஷ அங்கீகரித்தது.
இந்திய கடற்பலட தினம்: ொேலனகலள
சகாண்டாடுவது – டிெம்பர் 04
• இந்தியாவில், ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர்
4 ஆம் லததி, லதசிய கடற்பமட தினமாக
அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது கடற்பமடயின்
சாதமனகள்
மற்றும்
பங்மகக்
ககாண்டாடுகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான
இந்திய கடற்பமட தினத்தின் கருப்கபாருள்
‘ஸ்வர்னிம் விஜய் வர்ஷ்’ என்பதாகும், இது
1971 இல் நடந்த இந்தியா-பாகிஸ்தான்
லபாரில் இந்தியா கவற்றி கபற்றதன் 50
ஆண்டுகமளக் குறிக்கிறது.
70

ெர்வதேெ வங்கிகள் தினம்: டிெம்பர் 04
• நிமலயான வளர்ச்சிகளுக்கு நிதியளிப்பதில்
பலதரப்பு மற்றும் சர்வலதச லமம்பாட்டு
வங்கிகளின் முக்கியத்துவத்மத அங்கீகரிக்க,
டிசம்பர் 4 ஆம் லததி சர்வலதச வங்கிகள்
தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. உறுப்பு
நாடுகளில்,
வாழ்க்மகத்
தரத்மத
லமம்படுத்துவதில் வங்கி அமமப்புகளின்
முக்கிய பங்மக அங்கீகரிக்கும் வமகயில்,
ஐக்கிய நாடுகள் சமபயும் இந்த நாமளக்
கமடப்பிடிக்கிறது.
உலக மண் தினம் டிெம்பர் 5 அன்று
அனுெரிக்கப்பட்டது
• மனித நல்வாழ்வு, உைவு பாதுகாப்பு மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் அமமப்புகளுக்கு மண்ணின்
தரத்தின்
முக்கியத்துவம்
பற்றிய
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் டிசம்பர் 5 அன்று உலக மண் தினம்
ககாண்டாடப்படுகிறது.
• உலக மண் தினம் 2021 (#WorldSoilDay) மற்றும்
அதன் பிரச்சாரமான “மண்ணின் உமிழ்நீமர
நிறுத்துங்கள்,
மண்
உற்பத்தித்திறமன
அதிகரிப்பது” என்பது மண் லமலாண்மம,
மண்ணின் உப்புத்தன்மமமய எதிர்த்துப்
லபாராடுதல், அதிகரித்து வரும் சவால்கமள
எதிர்ககாள்வதன் மூலம் ஆலராக்கியமான
சுற்றுச்சூழல் அமமப்புகமளயும் மனித
நல்வாழ்மவயும்
பராமரிப்பதன்
முக்கியத்துவத்மதப்
பற்றிய
விழிப்புைர்மவ
ஏற்படுத்துவமத
லநாக்கமாகக்
ககாண்டுள்ளது.
மண்
விழிப்புைர்வு
மற்றும்
மண்
ஆலராக்கியத்மத லமம்படுத்த சமூகங்கமள
ஊக்குவித்தல்.
ெர்வதேெ ேன்னார்வ தினம் 5 டிெம்பர் 2021 அன்று
சகாண்டாடப்பட்டது
• சர்வலதச
தன்னார்வ
தினம்
(IVD),
கபாருளாதாரம்
மற்றும்
சமூக
லமம்பாட்டுக்கான சர்வலதச தன்னார்வ
தினம்
என்றும்
அமழக்கப்படுகிறது,
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 5 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. சர்வலதச தன்னார்வ
தின தீம் 2021: “எங்கள் கபாதுவான
எதிர்காலத்திற்காக இப்லபாது தன்னார்வத்
கதாண்டு கசய்யுங்கள்”.
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பி.ஆர்.அம்தபத்கரின் 66வது நிலனவு தினத்லே
தேெம் நிலனவு கூர்ந்துள்ளது
• நாட்டில் தலித்துகளின் கபாருளாதார மற்றும்
சமூக லமம்பாட்டிற்காகப் லபாராடிய டாக்டர்
பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்லபத்கரின் நிமனவு
நாமளக் குறிக்கும் வமகயில் ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் டிசம்பர் 6 ஆம் லததிமய
மகாபரிநிர்வான் திவாஸ் என்று இந்தியா
கமடப்பிடிக்கிறது.
• பாபாசாலகப்
அம்லபத்கர்
என்று
அமழக்கப்பட்ட அவர் டிசம்பர் 6, 1956 அன்று
காலமானார்.
ஆசாதி
கா
அம்ரித்
மலஹாத்சவின்
முக்கிய
நிமனவாக
மஹாபரிநிர்வான் திவாஸ் ககாண்டாட
மத்திய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது.
ெர்வதேெ சிவில் விமானப் தபாக்குவரத்து தினம்:
டிெம்பர் 7
• உலகின்
சமூக மற்றும் கபாருளாதார
வளர்ச்சிக்கு
விமானப்
பயைத்தின்
முக்கியத்துவத்மத
அங்கீகரிப்பதற்காக
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 7 ஆம் லததி
சர்வலதச சிவில் விமானப் லபாக்குவரத்து
தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது.
தேசிய ஆயுேப்பலட சகாடி தினம் டிெம்பர் 7
அன்று சகாண்டாடப்பட்டது
• லதசிய ஆயுதப்பமட தினம் இந்தியாவின்
லதசிய
ககாடி
நாள்
என்றும்
அமழக்கப்படுகிறது. இந்த தினம் ஒவ்கவாரு
ஆண்டும்
டிசம்பர்
7
ஆம்
லததி
ககாண்டாடப்பட்டு அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• இந்த நாமள லதசிய ஆயுதப்பமட தினமாக
கமடப்பிடிப்பதன்
லநாக்கம்
ஆயுதப்பமடகளின்
முன்லனற்றத்திற்காக
மக்களிடம் இருந்து நிதி லசகரிப்பதாகும்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இனப்படுசகாலலலயத்
ேடுப்பலே நிலனவில் சகாள்ளுங்கள்: டிெம்பர் 9
• இனப்படுககாமல
குற்றத்தால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிமனவு மற்றும்
கண்ணியம் மற்றும் இந்த குற்றத்மதத்
தடுப்பதற்கான
சர்வலதச
தினம்
ஆண்டுலதாறும்
டிசம்பர்
9
அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
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இனப்படுககாமல
மாநாடு
பற்றிய
விழிப்புைர்மவ
ஏற்படுத்துவதும்,
மாநாட்டில்
வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி,
இனப்படுககாமல குற்றத்மத எதிர்த்துப்
லபாராடுவதிலும் தடுப்பதிலும் அதன் பங்கு
குறித்தும் விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதும்,
அதில்
பாதிக்கப்பட்டவர்கமள
நிமனவுகூர்ந்து கவுரவிப்பதும்தான் இந்த
நாளின் லநாக்கம்.
ெர்வதேெ ஊழல் எதிர்ப்பு தினம்: டிெம்பர் 09
• ஊழலுக்கு எதிரான கபாது விழிப்புைர்மவ
ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர்
9 ஆம் லததி சர்வலதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம்
கமடபிடிக்கப்படுகிறது.
• 31 அக்லடாபர் 2003 அன்று ஊழலுக்கு
எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு
நிமறலவற்றப்பட்டதிலிருந்து இந்த நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• 2021 சர்வலதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம்
ஊழமலக் மகயாள்வதில் மாநிலங்கள், அரசு
அதிகாரிகள், அரசு ஊழியர்கள், சட்ட
அமலாக்க அதிகாரிகள், ஊடகப் பிரதிநிதிகள்,
தனியார்
துமற,
சிவில்
சமூகம்,
கல்வியாளர்கள், கபாதுமக்கள் மற்றும்
இமளஞர்கள்
உட்பட
அமனவரின்
உரிமமகள்
மற்றும்
கபாறுப்புகமள
முன்னிமலப்படுத்த முயல்கிறது.
• சர்வலதச ஊழல் எதிர்ப்பு தினத்தின் தீம் 2021:
“உங்கள் உரிமம, உங்கள் பங்கு: ஊழலுக்கு
லவண்டாம் என்று கசால்லுங்கள்”.
ொர்க் பட்டய தினம் 2021: டிெம்பர் 8
• சார்க்
சாசனத்மத
ஏற்றுக்ககாண்டதன்
நிமனவாக,
கதற்காசிய
பிராந்திய
ஒத்துமழப்பு சங்கம் (சார்க்) பட்டய தினம்
ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர் 8 ஆம் லததி
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• இந்த ஆண்டு பிராந்திய குழுவின் 37 வது
ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது.
• பங்களாலதஷின் டாக்காவில் நமடகபற்ற
முதல் சார்க் உச்சி மாநாட்டில் சார்க்
நாடுகளின்
தமலவர்கள்
அல்லது
பங்களாலதஷ்,
பூட்டான்,
இந்தியா,
மாலத்தீவுகள்,
லநபாளம்,
பாகிஸ்தான்
மற்றும் இலங்மக ஆகிய நாடுகளின்
தமலவர்கள்
இந்த
சாசனத்தில்
மககயழுத்திட்டனர்.
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உலக
ெமத்துவமின்லம
அறிக்லக
2022
அறிவிக்கப்பட்டது
• பிரான்மச
தளமாகக் ககாண்ட உலக
சமத்துவமின்மம
ஆய்வகம்
“உலக
சமத்துவமின்மம அறிக்மக 2022” என்ற
தமலப்பில்
தனது
அறிக்மகமய
கவளியிட்டது. இந்த அறிக்மகமய உலக
சமத்துவமின்மம ஆய்வகத்தின் இமை
இயக்குநராக உள்ள லூகாஸ் சான்சல்
எழுதியுள்ளார்.
• இது புகழ்கபற்ற பிகரஞ்சு கபாருளாதார
நிபுைர்
தாமஸ்
பிககட்டியால்
ஒருங்கிமைக்கப்பட்டது.
2021
ஆம்
ஆண்டில், இந்திய மக்கள்கதாமகயில் முதல்
10 சதவீதம் மற்றும் முதல் 1 சதவீதம் லபர்
கமாத்த லதசிய வருமானத்தில் முமறலய 57
சதவீதம் மற்றும் 22 சதவீதம் உள்ளனர்,
அலதசமயம் கீழ் 50 சதவீதத்தினரின் பங்கு 13
சதவீதமாக குமறந்துள்ளது.
மனிே உரிலமகள் தினம்: 10 டிெம்பர் 2021
• மனித உரிமமகள் தினம் ஆண்டுலதாறும்
டிசம்பர் 10 ஆம் லததி உலகம் முழுவதும்
ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் டிசம்பர்
10, 1948 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சமபயால்
மனித உரிமமகளுக்கான உலகளாவிய
பிரகடனம் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டது.
• இந்த நாள் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் உலகம்
முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது நம்
அமனவருக்கும் அதிகாரம் அளிக்கிறது.
உலககங்கிலும் உள்ள மனித உரிமமகளின்
ஆதரவாளர்கள்
மற்றும்
பாதுகாவலர்கமளயும்
இந்த
நாள்
அங்கீகரிக்கிறது.
• 2021
மனித
உரிமமகள்
தினத்தின்
கருப்கபாருள்
“சமத்துவம்
–
ஏற்றத்தாழ்வுகமளக் குமறத்தல், மனித
உரிமமகமள முன்லனற்றுதல்” என்பதாகும்.
இந்த ஆண்டு மனித உரிமமகள் தினத்தின்
கருப்கபாருள் ‘சமத்துவம்’ மற்றும் UDHR
இன் பிரிவு 1 – “எல்லா மனிதர்களும்
சுதந்திரமாகவும்,
கண்ணியத்திலும்
உரிமமகளிலும் சமமாகப் பிறந்தவர்கள்.”
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எரிெக்தி பாதுகாப்பு வாரத்லே மின்ொர துலற
அலமச்ெகம் துவக்குகிறது
• “ஆசாதி கா அம்ரித் மலஹாத்சவ்” கீழ் 2021
டிசம்பர் 8 முதல் 14 வமர ஆற்றல் பாதுகாப்பு
வாரத்மத மின்சார துமற அமமச்சகம்
ககாண்டாடுகிறது.
• எரிசக்தி
திறன்
பணியகத்தின்
ககாண்டாட்டத்தில்
மூன்று
முக்கிய
கசயல்பாடுகள் அடங்கும், அதாவது பள்ளி
மாைவர்களுக்கான லதசிய ஓவியப் லபாட்டி,
கதாழில்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கான
லதசிய ஆற்றல் பாதுகாப்பு விருதுகள் (NECA)
மற்றும் புதுமமயான ஆற்றல் திறன்
கதாழில்நுட்பங்கமள அங்கீகரிப்பதற்காக
லதசிய ஆற்றல் திறன் கண்டுபிடிப்பு
விருதுகள் (NEEEA).
• இந்த
ஆண்டு,
லபாட்டிக்கான
கருப்கபாருள்கள் “Azadi ka Amrit Mahotsav:
Energy Efficient India” and “Azadi ka Amrit
Mahotsav: Cleaner Planet”.
ெர்வதேெ மலல தினம் டிெம்பர் 11 அன்று
அனுெரிக்கப்பட்டது
• சர்வலதச மமல தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும்
டிசம்பர்
11
அன்று
உலகளவில்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• வாழ்வில்
மமலகளின் முக்கியத்துவம்
பற்றிய விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும்,
மமல வளர்ச்சியில் உள்ள வாய்ப்புகள்
மற்றும் தமடகமள முன்னிமலப்படுத்தவும்,
உலககங்கிலும்
உள்ள
மமலவாழ்
மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் சாதகமான
மாற்றத்மத ஏற்படுத்தும் கூட்டணிகமள
உருவாக்கவும்
இந்த
நாள்
ககாண்டாடப்படுகிறது.
• இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 11 ஆம் லததி சர்வலதச
மமல தினத்தின் (IMD) கருப்கபாருள்
sustainable mountain tourism.
ெர்வதேெ யுனிவர்ெல் சஹல்த் கவதரஜ் தினம்:
டிெம்பர் 12
• சர்வலதச யுனிவர்சல் கஹல்த் கவலரஜ் தினம்
என்பது
ஐக்கிய
நாடுகள்
சமபயின்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வலதச தினமாகும்,
இது ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 12 அன்று
ககாண்டாடப்படுகிறது.
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சர்வலதச யுனிவர்சல் கஹல்த் கவலரஜ் தினம்
பல பங்குதாரர் கூட்டாளர்களுடன் வலுவான
மற்றும்
கநகிழ்ச்சியான
சுகாதார
அமமப்புகள் மற்றும் உலகளாவிய சுகாதார
பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் லதமவ பற்றிய
விழிப்புைர்மவ
ஏற்படுத்துவமத
லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.
• இந்த ஆண்டு சர்வலதச யுனிவர்சல் கஹல்த்
கவலரஜ் தினத்தின் கருப்கபாருள் “Leave No
One’s Health Behind: Invest in health systems for all.”
என்பதாகும்.
ெர்வதேெ நடுநிலல நாள்: 12 டிெம்பர் 2021
• சர்வலதச நடுநிமலமம தினம் என்பது
சர்வலதச உறவுகளில் நடுநிமலமமயின்
மதிப்மபப் பற்றிய கபாது விழிப்புைர்மவ
ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்கவாரு ஆண்டும்
டிசம்பர் 12 அன்று ஐக்கிய நாடுகளால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நாளாகும்.
• இது
பிப்ரவரி
2017
இல்
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட ஐ.நா கபாதுச் சமப
தீர்மானத்தால்
அதிகாரப்பூர்வமாக
அறிவிக்கப்பட்டது மற்றும் முதலில் டிசம்பர்
12, 2017 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
யுனிசெஃப் தினம் 2021: வரலாறு, முக்கியத்துவம்,
கருப்சபாருள்
• ஒவ்கவாரு ஆண்டும், UNICEF தினம் டிசம்பர்
11 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது
குழந்மதகளின் உயிமரக் காப்பாற்றுவது
மற்றும்
அவர்களின்
விருப்பங்கமள
நிமறலவற்ற
உதவுவது
பற்றிய
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துகிறது
• இரண்டாம்
உலகப் லபாரின் லபாது
குழந்மதகளின் உடல்நலம், ஊட்டச்சத்து,
கல்வி மற்றும் நலனுக்கான உதவிகமள இந்த
நாள் வழங்குகிறது.
• UNICEF இன் கபயர் பின்னர் ஐக்கிய
நாடுகளின் சர்வலதச குழந்மதகள் அவசர
நிதியிலிருந்து
ஐக்கிய
நாடுகளின்
குழந்மதகள் நிதியமாக மாற்றப்பட்டது,
இருப்பினும்
முந்மதய
தமலப்பின்
அடிப்பமடயில் பிரபலமான சுருக்கமாக
அது கதாடர்ந்து அறியப்பட்டது.
• கடந்த
இரண்டு
வருடங்களில்
கதாற்றுலநாய்களால்
ஏற்பட்ட
இமடயூறுகள் மற்றும் கற்றல் இழப்புகளில்
இருந்து குழந்மதகமள மீட்க உதவுவலத
இந்த ஆண்டிற்கான கருப்கபாருள்.
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தேசிய எரிெக்தி பாதுகாப்பு தினம் 2021
• இந்தியாவில் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர்
14ஆம் லததி லதசிய எரிசக்தி பாதுகாப்பு
தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. இந்த விழா
1991 ஆம் ஆண்டு முதல் மின்துமற
அமமச்சகத்தின்
தமலமமயில்
ககாண்டாடப்படுகிறது.
பசுமமயான
மற்றும் பிரகாசமான எதிர்காலத்மதப் கபற
இது சிறந்த வழியாகும் என்பதால், ஆற்றல்
லசமிப்பு குறித்த விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த
இந்த நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது.
16 டிெம்பர் 2021 அன்று 50வது விெய் திவாலை
நாடு அனுெரிக்கிறது
• இந்தியாவில், விஜய் திவாஸ் (கவற்றி தினம்
என்றும் அமழக்கப்படுகிறது) ஒவ்கவாரு
ஆண்டும்
டிசம்பர்
16
அன்று
ககாண்டாடப்படுகிறது. நாடு 2021 இல்
50வது விஜய் திவாமெக் ககாண்டாடுகிறது.
• 1971 லபாரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான
இந்திய ஆயுதப்பமடயின் கவற்றியின் வீரம்,
வீரம் மற்றும் தியாகங்கமள நிமனவுகூரும்
வமகயில்
விஜய்
திவாஸ்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
ெர்வதேெ தேயிலல தினம்: டிெம்பர் 15
• பங்களாலதஷ்,
இலங்மக,
லநபாளம்,
வியட்நாம், இந்லதாலனசியா, ககன்யா,
மலாவி, மலலசியா, உகாண்டா, இந்தியா
மற்றும் தான்சானியா லபான்ற நாடுகளில்
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 15 அன்று
சர்வலதச
லதயிமல
தினம்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• தண்ணீருக்கு
அடுத்தபடியாக
உலகில்
அதிகம்
பயன்படுத்தப்படும்
பானம்
இதுவாகும். சிலருக்கு, லதநீர் வாழ்க்மகயின்
ஒருங்கிமைந்த பகுதியாகும், இது தாளத்மத
லசர்க்கிறது.
• தற்லபாது லதயிமல ஏற்றுமதியில் சீனா
முதலிடத்தில் உள்ளது. 2007 இல் இந்திய
லதயிமல வாரியம் நடத்திய ஆய்வின்படி,
இந்தியாவில்
உற்பத்தி
கசய்யப்படும்
கமாத்த லதயிமலயில் 80 சதவீதம் உள்நாட்டு
மக்களால் நுகரப்படுகிறது.
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தேசிய சிறுபான்லமயினர் உரிலமகள் தினம் 2021
• இந்தியாவில்
சிறுபான்மமயினருக்கு
சுதந்திரம் மற்றும் சம வாய்ப்புகமள
நிமலநாட்டவும்
சிறுபான்மமயினரின்
மரியாமத மற்றும் கண்ணியம் குறித்த
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும் ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் டிசம்பர் 18 சிறுபான்மமயினர்
உரிமமகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
அடிப்பமட மனித உரிமமகள் கதாடர்பாக
ஆங்கிலலயர் ஆட்சியில் இருந்து இந்தியா
பல தமடகமள சந்தித்து வருகிறது.
இருப்பினும், சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்த
உரிமமகள் பாதுகாக்கப்பட்டன, அது குறித்து
மக்களுக்கு
விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்த
லவண்டும். எனலவ ஒவ்கவாரு ஆண்டும்
டிசம்பர் 18ஆம் லததி சிறுபான்மமயினர்
உரிமம தினமாக ககாண்டாடுகிலறாம்.
உலக அரபு சமாழி தினம்: டிெம்பர் 18
• உலக அரபு கமாழி தினம் ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் டிசம்பர் 18 அன்று உலகம்
முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அரபு
கமாழி
மனித இனத்தின்
கலாச்சார
பன்முகத்தன்மமயின்
தூண்களில்
ஒன்றாகும். இது உலகில் மிகவும் பரவலாகப்
பயன்படுத்தப்படும்
கமாழிகளில்
ஒன்றாகும், தினசரி 400 மில்லியனுக்கும்
அதிகமான மக்களால் லபசப்படுகிறது. இந்த
நாளின் லநாக்கம் சிறப்பு நடவடிக்மககள்
மற்றும்
நிகழ்வுகளின்
திட்டத்மத
தயாரிப்பதன் மூலம் கமாழியின் வரலாறு,
கலாச்சாரம் மற்றும் வளர்ச்சி பற்றிய
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதாகும்.
ெர்வதேெ புலம்சபயர்ந்தோர் தினம் 2021: டிெம்பர்
18
• சர்வலதச
புலம்கபயர்ந்லதார்
தினம்
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 18 அன்று
உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஐ.நா
கதாடர்பான
ஏகஜன்சியான
சர்வலதச
இடம்கபயர்வு அமமப்பு (IOM) மூலம்
ஐக்கிய
நாடுகள்
சமபயால்
நாள்
குறிக்கப்படுகிறது.
உள்நாட்டில்
இடம்கபயர்ந்த
41
மில்லியனுக்கும்
அதிகமான மக்கமள உள்ளடக்கிய 272
மில்லியன்
புலம்கபயர்ந்லதார்
கசய்த
பங்களிப்புகள்
மற்றும்
அவர்கள்
எதிர்ககாள்ளும்
சவால்கமள
முன்னிமலப்படுத்த
இந்த
நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
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2021
ஆம்
ஆண்டின்
சர்வலதச
புலம்கபயர்ந்லதார் தினத்தின் கருப்கபாருள்
மனித
நடமாட்டத்தின்
திறமனப்
பயன்படுத்துவதாகும்.
தகாவா விடுேலல நாள் 2021
• லகாவா விடுதமல நாள் இந்தியாவில்
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 19 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது, லமலும் இது 450
ஆண்டுகால லபார்த்துகீசிய ஆட்சிமயத்
கதாடர்ந்து
1961
இல்
இந்திய
ஆயுதப்பமடகள் லகாவாமவ விடுவித்த
நாமளக் குறிக்கிறது.
• 2021 ஆம் ஆண்டு லகாவா சுதந்திரமமடந்து 60
ஆண்டுகள்
நிமறவமடகிறது.
லகாவா
விடுதமல நாள் லகாவாவில் ஏராளமான
நிகழ்வுகள்
மற்றும்
விழாக்களால்
குறிக்கப்படுகிறது, இருப்பினும் இந்த முமற
கதாற்றுலநாய்
காரைமாக
ககாண்டாட்டங்கள் முடக்கப்படும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ெர்வதேெ மனிே ஒற்றுலம தினம்: டிெம்பர் 20
• லவற்றுமமயில்
ஒற்றுமமமயக்
ககாண்டாடவும்,
ஒற்றுமமயின்
முக்கியத்துவத்மதப்
பற்றிய
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும் ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் டிசம்பர் 20 அன்று சர்வலதச மனித
ஒற்றுமம
தினம்
உலகளவில்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
• ஐக்கிய
நாடுகளின்
மில்லினியம்
பிரகடனத்தின்படி, சர்வலதச உறவுகளுக்கு
இன்றியமமயாத அடிப்பமட மதிப்புகளில்
ஒற்றுமமயும் ஒன்றாகும்.
தேசிய கணிே தினம் : 22 டிெம்பர் 2021
• இந்தியா 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்கவாரு
ஆண்டும் டிசம்பர் 22 ஆம் லததி லதசிய கணித
தினமாக
அனுசரிக்கப்படுகிறது.
கணிதவியலாளர் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜனின்
பிறந்தநாமள நிமனவுகூரும் வமகயில் இந்த
நாள் ககாண்டாடப்படுகிறது.
• இந்த ஆண்டு ராமானுஜனின் 134வது
பிறந்தநாமள நாடு ககாண்டாடுகிறது. லதசிய
கணித தினத்மத ககாண்டாடுவதன் முக்கிய
லநாக்கம், கணிதத்தின் வளர்ச்சி மற்றும்
மனிதகுலத்தின்
வளர்ச்சியில்
அதன்
முக்கியத்துவத்மத
மக்களுக்கு
உைர்த்துவதாகும்.
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நல்லாட்சி வாரம் 2021: 20-25 டிெம்பர்
• மத்திய அமமச்சர் டாக்டர் ஜிலதந்திர சிங்,
“பிரஷாசன் காவ்ன் கி அவுர்” என்ற
கருப்கபாருளில்
நல்லாட்சி
வார
பிரச்சாரத்மத கதாடங்கி மவத்தார், இது
சிறந்த நிர்வாக நமடமுமறகமள அடிமட்ட
அளவில்
காட்சிப்படுத்துவமதயும்,
பின்பற்றுவமதயும்
லநாக்கமாகக்
ககாண்டது.
• ஆசாதி
கா
அம்ரித்
மலஹாத்சவ்
ககாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக டிசம்பர்
20-25
லததிகளில்
நல்லாட்சி
வாரம்
ககாண்டாடப்படுகிறது.
இந்திய தேசிய விவொயிகள் தினம்: டிெம்பர் 23
• கிசான் திவாஸ் அல்லது லதசிய விவசாயிகள்
தினம் டிசம்பர் 23 அன்று இந்தியாவின்
ஐந்தாவது பிரதம மந்திரி சவுத்ரி சரண்
சிங்கின்
பிறந்தநாமள
நிமனவுகூரும்
வமகயில்
நாடு
முழுவதும்
ககாண்டாடப்படுகிறது.
• விவசாயிகளுக்கு உகந்த ககாள்மககமள
ககாண்டு வந்து விவசாயிகளின் நலனுக்காக
பாடுபட்டார். அவர் இந்தியாவின் ஐந்தாவது
பிரதமராக இருந்தார் மற்றும் 28 ஜூமல 1979
முதல் 14 ஜனவரி 1980 வமர நாட்டின்
பிரதமராக பணியாற்றினார்.
தேசிய நுகர்தவார் உரிலமகள் தினம் 2021
• லதசிய
நுகர்லவார் உரிமமகள் தினம்
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 24 அன்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் 1986
ஆம் ஆண்டு, நுகர்லவார் பாதுகாப்பு சட்டம்
1986 ஜனாதிபதியின் ஒப்புதமலப் கபற்று
நமடமுமறக்கு வந்தது.
• குமறபாடுள்ள கபாருட்கள், லசமவகளில்
குமறபாடு மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக
நமடமுமறகள்
லபான்ற
பல்லவறு
வமகயான சுரண்டலுக்கு எதிராக பயனுள்ள
பாதுகாப்புகமள
நுகர்லவாருக்கு
வழங்குவமத இந்த சட்டம் லநாக்கமாகக்
ககாண்டுள்ளது.
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சோற்றுதநாய்க்கான ெர்வதேெ நாள்: டிெம்பர் 27
• ஐக்கிய நாடுகள் சமபயும் உலக சுகாதார
அமமப்பும் டிசம்பர் 27ஆம் லததிமய
கதாற்றுலநாய்க்கான
தயார்நிமலக்கான
சர்வலதச நாளாகக் குறித்தன. லகாவிட்-19
கதாற்றுலநாயால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
மனிதர்கள்,
கதாற்றுலநாய்க்கான
தயார்நிமலமயப் பற்றி கடினமான வழியில்
கற்றுக்ககாண்டனர்.
• எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் கவடிப்புகளுக்குத்
தயாராகும் முயற்சியில் மற்றும் அமனத்து
மட்டங்களிலும் கதாற்றுலநாய்கள் குறித்து
மக்களுக்கு விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதல்.
நல்லாட்சி
தினம்
டிெம்பர்
25
அன்று
அனுெரிக்கப்பட்டது
• இந்தியாவில், ஆண்டுலதாறும் டிசம்பர் 25
அன்று நல்லாட்சி தினம் (சுஷாசன் திவாஸ்)
அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில் பாரத
ரத்னா மற்றும் முன்னாள் பிரதமர் அடல்
பிஹாரி வாஜ்பாயின் பிறந்தநாமள நாடு
ககாண்டாடுகிறது. இந்தக் லகாட்பாட்டின்
அடிப்பமடயில்
நல்லாட்சி
தினம்
அரசாங்கத்தின்
லவமல
நாளாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Obituaries News
தேசிய விருது சபற்ற நடன இயக்குனர் சிவெங்கர்
மாஸ்டர் காலமானார்
• லதசிய விருது கபற்ற நடன இயக்குனரும்
நடிகருமான
சிவசங்கர்
மாஸ்டர்
கதலுங்கானா
மாநிலம்
ஐதராபாத்தில்
காலமானார்.
• இவர் 1948 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 7 ஆம் லததி
தமிழ்நாட்டின் கசன்மனயில் பிறந்தார். அவர்
ஒரு இந்திய நடன இயக்குனராக இருந்தார்,
கதன்னிந்திய
திமரப்படங்களில்
பணியாற்றினார். ‘மகதீரா’ படத்திற்காக
‘சிறந்த நடன இயக்குனருக்கான லதசிய
விருமதப் கபற்றார்.
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வங்காளதேெத்தின்
புகழ்சபற்ற
அறிஞர்
தபராசிரியர் ரஃபிகுல் இஸ்லாம் காலமானார்.
• புகழ்கபற்ற
அறிஞரும் வங்கலதசத்தின்
லதசிய
லபராசிரியருமான
ரஃபீகுல்
இஸ்லாம்
காலமானார்.
லபராசிரியர்
ரஃபிகுல் இஸ்லாம் வங்காளலதசத்தின்
லதசியக் கவிஞர் காசி நஸ்ருல் இஸ்லாம்
பற்றிய சிறந்த அறிஞர்களில் ஒருவர்.
• பங்களாலதஷின் மிக உயரிய விருதான
ஸ்வாதிந்தா பதக் மற்றும் எகுலஷ பதக் ஆகிய
விருதுகளால் அவர் ககௌரவிக்கப்பட்டார்.
அவர் பங்களா அகாடமி இலக்கிய விருமதப்
கபற்றவர். அவர் சுமார் 30 அறிவார்ந்த
புத்தகங்கமள எழுதியுள்ளார். லபராசிரியர்
ரஃபிகுல் இஸ்லாம் தற்லபாது பங்களா
அகாடமியின் தமலவராக இருந்தார்.
இந்தியாவின் முேல் சபண் மனநல மருத்துவர்
ொரோ தமனன் காலமானார்
• இந்தியாவின்
1வது
கபண்
மனநல
மருத்துவரும், மனநலக் கழகத்தின் நீண்ட
காலம் பணிபுரிந்த தமலவருமான பத்ம
பூஷன் டாக்டர் மாம்பல்மலக்களத்தில்
சாரதா லமனன் காலமானார்.
• கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் மமலயாளி
குடும்பத்தில்
பிறந்தவர்.
சமூகப்
பணிகளுக்காக 1992 இல் பத்ம பூஷன் விருது
கபற்றார்.
பத்மஸ்ரீ விருது சபற்ற நந்ே கிதஷார் புருஸ்டி
காலமானார்
• ஒடிசாமவச் லசர்ந்த பிரபல ஆசிரியரான
பத்மஸ்ரீ விருது கபற்ற நந்த கிலஷார் பிரஸ்டி
(நந்தா சர்) காலமானார்.
• நவம்பர் 9, 2021 அன்று, கல்வித் துமறயில்
அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பிற்காக அவருக்கு
பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது.
• இவர் ஒடிசா மாநிலம் ஜாஜ்பூர் மாவட்டத்தில்
உள்ள காந்திரா கிராமத்மதச் லசர்ந்தவர். 7
ஆம் வகுப்பு லதர்ச்சி கபற்ற நந்த கிலஷார்
ப்ருஸ்டி, ஜாஜ்பூரில் குழந்மதகள் மற்றும்
கபரியவர்களுக்கு இலவசக் கல்விமய
வழங்குவதில் தனது வாழ்நாளின் பல
தசாப்தங்கமள
அர்ப்பணித்துள்ளார்,
இதனால் ஒடிசாவில் கல்வியறிவின்மமமய
ஒழிப்பதற்கான
தன்னலமற்ற
அர்ப்பணிப்புக்காக மிகவும் பிரபலமானவர்.
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உலகின் மிகவும் வயோன சடஸ்ட் கிரிக்சகட்
வீரரான எலலன் ஆஷ் காலமானார்
• உலகின் வயதான கடஸ்ட் கிரிக்ககட்
வீரரும்,
முன்னாள்
இங்கிலாந்து
ஜாம்பவானுமான எமலன் ஆஷ் தனது
110வது வயதில் காலமானார். வலது மக
லவகப்பந்து
வீச்சாளர்
1937
இல்
ஆஸ்திலரலியாவுக்கு
எதிராக
லதசிய
அணியில் அறிமுகமானார், லமலும் 1949
வமர நீடித்த ஒரு வாழ்க்மகயில், அவர்
விமளயாடிய ஏழு லபாட்டிகளில் 10
விக்ககட்டுகமள எடுத்தார்.
• 2017 ஐசிசி மகளிர் உலகக் லகாப்மபயின்
இறுதிப்
லபாட்டியில்
லார்ட்ஸ்
மமதானத்தில் மணிமய அடித்த கபருமம
எமலன் ஆஷுக்கு வழங்கப்பட்டது, அங்கு
பரபரப்பான
இறுதிப்
லபாட்டியில்
இந்தியாமவ வீழ்த்தி லபாட்டிமய நடத்தும்
இங்கிலாந்து சாம்பியன் பட்டம் கவன்றது.
ராணுவ ேலலலம ேளபதி செனரல் பிபின் ராவத்
காலமானார்
• தமிழகத்தின் குன்னூர் அருலக கஹலிகாப்டர்
விபத்தில் சிக்கிய ராணுவ தளபதி கஜனரல்
பிபின் ராவத் காலமானார். கப்பலில் இருந்த
அவரது மமனவி மற்றும் ஊழியர்கள் உட்பட
14 லபரில் அவரும் ஒருவர்.
• இந்த விபத்தில் CDS ராவத், மதுலிகா ராவத்
மற்றும் 11 லபர் உட்பட 13 லபர்
உயிரிழந்துள்ளனர். 4 லபர் ககாண்ட IAF Mi 17
V5 கஹலிகாப்டர் CDS மற்றும் 9 பயணிகமள
ஏற்றிச் கசன்ற ஒரு லசாகமான விபத்மத
சந்தித்தது. விங் கமாண்டர் பிருத்வி சிங்
சவுகான் Mi-17V5 விமானத்தின் மபலட்டாக
இருந்தார்.
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சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா இடி சுதரஷ்
ொேவ் காலமானார்
• சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியாவின்
கசயல் இயக்குநர் டாக்டர் சுலரஷ் ஜாதவ்
காலமானார். லகாவிஷீல்டு தடுப்பூசிமய
உருவாக்குவதில் அவர் முக்கிய பங்கு
வகித்தார்.
• அவர் பல லதசிய மற்றும் சர்வலதச
அமமப்புகள் மற்றும் அமமப்புகளின் ஒரு
பகுதியாக இருந்தார். இந்தியாவின் சீரம்
இன்ஸ்டிடியூட்
உலகின்
மிகப்கபரிய
தடுப்பூசி
தயாரிப்பாளராகும்.
இந்திய
மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் கஜனரலிடம்
இருந்து
தடுப்பூசி
லவட்பாளரின்
ஒப்புதலுக்கு விண்ைப்பித்த இரண்டாவது
நிறுவனம் இதுவாகும்.
தகாதிக் நாவல் எழுத்ோளர் ஆன் லரஸ்
காலமானார்
• The Vampire Chronicles நாவல் கதாடருக்கு
மிகவும் பிரபலமான அகமரிக்க லகாதிக்புமனகமத எழுத்தாளர் ஆன் மரஸ்
காலமானார். 1976 இல் கவளியிடப்பட்ட
அன்லன
மரஸின்
முதல்
நாவலான
இன்டர்வியூ வித் தி வாம்பயர், லூயிஸ் டி
பாயின்ட் டு லாக் என்ற காட்லடரிமயச் சுற்றி
வருகிறது, அவர் தனது வாழ்க்மகயின்
கமதமய ஒரு நிருபரிடம் கூறுகிறார்.
• அவரது மற்ற பமடப்புகள்: பண்லடாரா,
வயலின், கிறிஸ்ட் தி லார்ட்: அவுட் ஆஃப்
எகிப்து, தி விட்ச்சிங் ஹவர் லபான்றமவ.
குன்னூர் சஹலிகாப்டர் விபத்தில் உயிர் பிலழத்ே
குரூப் தகப்டன் வருண் சிங் காலமானார்
• கஹலிகாப்டர்
விபத்தில் பாதுகாப்புப்
பமடத் தளபதி கஜனரல் பிபின் ராவத்
மற்றும் 12 லபர் உயிரிழந்த நிமலயில்
மீட்கப்பட்ட குரூப் லகப்டன் வருண் சிங்
உயிரிழந்தார்.
• தமிழகத்தின்
குன்னூரில்
உள்ள
கவலிங்டனில் இருந்து மாற்றப்பட்ட அவர்,
பலத்த
தீக்காயங்களுடன்
கபங்களூரு
ராணுவ
மருத்துவமமனயில்
சிகிச்மச
கபற்று வந்தார்.
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முன்னாள் மத்திய அலமச்ெர் ஆர்.எல்.ெலப்பா
காலமானார்
• இந்திய லதசிய காங்கிரஸின் (INC) மூத்த
தமலவரும், முன்னாள் மத்திய ஜவுளித்துமற
அமமச்சருமான
ஆர்.எல்.ஜலப்பா
காலமானார். ஆர்.எல்.ஜலப்பா லகாலாரில்
உள்ள லதவராஜ் உர்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி
மற்றும்
கதாட்டபல்லாப்பூரில்
உள்ள
ஆர்.எல்.ஜலப்பா
இன்ஸ்டிடியூட்
ஆப்
கடக்னாலஜி
ஆகியவற்றின்
நிறுவனர்
மற்றும் தமலவராக இருந்தார்.
• 1979ல் காங்கிரஸிலிருந்து விலகி, முன்னாள்
முதல்வர் டி லதவராஜ் அர்ெுடன் இமைந்து
கர்நாடகா கிராந்தி ரங்காமவ உருவாக்கி,
மீண்டும் 1998ல் காங்கிரஸில் லசர்ந்தார்.
2002 தகாத்ரா கலவரத்திற்கு ேலலலம ோங்கிய
முன்னாள் உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி ஜிடி நானாவதி
காலமானார்.
• 2002 லகாத்ரா கலவரம் மற்றும் 1984
சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரங்கள் குறித்து
விசாரிக்க
அமமக்கப்பட்ட
இரண்டு
விசாரமை கமிஷன்களுக்கு தமலமம
தாங்கிய முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி,
நீதிபதி கிரிஷ் தாலகார்லால் நானாவதி
காலமானார்.
• நீதிபதி கிரிஷ் தாலகார்லால் நானாவதிக்கு
வயது அவர் மார்ச் 1995 இல் இந்திய உச்ச
நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக உயர்த்தப்பட்டார்
மற்றும் பிப்ரவரி 2000 இல் எஸ்சி நீதிபதியாக
ஓய்வு கபற்றார்.
ரிட்ஸ்கர் விருது சபற்ற கட்டிடக் கலலஞர்
ரிச்ெர்ட் தராெர்ஸ் காலமானார்
• பிரிட்ஸ்கர்
பரிசு
கபற்ற
பிரிட்டிஷ்இத்தாலிய கட்டிடக்கமல நிபுைர் ரிச்சர்ட்
லராஜர்ஸ் இங்கிலாந்தின் லண்டனில் உள்ள
அவரது இல்லத்தில் காலமானார். அவர் 2007
இல் கட்டிடக்கமலக்கான லநாபல் பரிசு
என்று அமழக்கப்படும் பிரிட்ஸ்கர் பரிமசப்
கபற்றார்.
• அவர் 1991 இல் மநட் இளங்கமல கபற்றார்
மற்றும் அவர் இரண்டாம் எலிசகபத்
மகாராணியால் மநட் பட்டம் கபற்றார்.
அவர் அகமரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில்
புதிய உலக வர்த்தக மமயம் (3 உலக வர்த்தக
மமயம்), பிரான்சின் பாரிஸில் உள்ள
கசன்டர் பாம்பிலடா மற்றும் இங்கிலாந்தின்
லண்டனில் உள்ள மில்லினியம் லடாம்
ஆகியவற்றின் கட்டிடக் கமலஞர் ஆவார்.
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மலலயாள இயக்குனர் தக.எஸ்.தெதுமாேவன்
காலமானார்
• பழம்கபரும்
மமலயாள
திமரப்பட
தயாரிப்பாளர் லக.எஸ்.லசதுமாதவன் தனது
90வது
வயதில்
காலமானார்.
தமிழ்,
கதலுங்கு, ஹிந்தி என ஐந்து கமாழிகளில்
60க்கும்
லமற்பட்ட
திமரப்படங்கமள
இயக்கியுள்ளார்.
• ஓமடயில்
நின்று,
அனுபவங்கள்
பளிச்கசன்று, ஒப்பல், ஆரனாழிகனீரம்,
அச்சனும் பாப்மபயும் லபான்ற பிரபலமான
திமரப்படங்கமள இயக்கியவர். 10 லதசிய
திமரப்பட விருதுகள், 9 லகரள மாநில
விருதுகள்
உட்பட
பலவற்மற
கவன்றுள்ளார்.
சேன்னாப்பிரிக்க
பிரச்ொரகர்
தபராயர்
சடஸ்மண்ட் டுட்டு காலமானார்
• அமமதிக்கான லநாபல் பரிசு கபற்றவரும்,
கவள்மள சிறுபான்மமயினரின் ஆட்சிக்கு
எதிரான
கதன்னாப்பிரிக்காவின்
லபாராட்டத்தின் மூத்தவருமான லபராயர்
கடஸ்மண்ட் டுட்டு தனது 90வது வயதில்
காலமானார்.
• நிறகவறிக்கு
எதிரான
வன்முமறயற்ற
எதிர்ப்பிற்காக 1984 இல் அமமதிக்கான
லநாபல் பரிசு கபற்றார். ஒரு தசாப்தத்திற்குப்
பிறகு, அவர் அந்த ஆட்சியின் முடிமவக்
கண்டார், லமலும் அந்த இருண்ட நாட்களில்
நடந்த
அட்டூழியங்கமள
கவளிக்ககாைர்வதற்காக அமமக்கப்பட்ட
ஒரு
உண்மம
மற்றும்
நல்லிைக்க
ஆமையத்தின் தமலவராக இருந்தார்.
இங்கிலாந்து சடஸ்ட் அணியின் முன்னாள்
தகப்டன் தர இல்லிங்சவார்த் காலமானார்
• இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் லகப்டன்
லர இல்லிங்கவார்த் காலமானார். அவர் 1958
மற்றும்
1973
க்கு
இமடயில்
இங்கிலாந்துக்காக 61 கடஸ்ட் லபாட்டிகளில்
விமளயாடினார் மற்றும் 31 முமற நாட்டின்
தமலவராக
இருந்தார்,
1970
இல்
ஆஸ்திலரலியாவில் 12 லபாட்டிகள் மற்றும்
ஒரு ஆஷஸ் கதாடமர கவன்றார்.
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•

அவர் 24 சராசரியில் 1,836 கடஸ்ட் ரன்கமள
எடுத்த ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக இருந்தார்
மற்றும் 31.20 மணிக்கு தனது ஆஃப்-ஸ்பின்
பந்துவீச்சில்
122
விக்ககட்டுகமள
மகப்பற்றினார். அவர் 1993 மற்றும் 1996 க்கு
இமடயில் இங்கிலாந்து லதர்வாளர்களின்
தமலவராக இருந்தார் மற்றும் 1995-96 இல்
அணிக்கு பயிற்சியாளராக இருந்தார்.
‘ஹீ-தமன்’
கலலஞரும்
சபாம்லம
வடிவலமப்பாளருமான
மார்க்
சடய்லர்
காலமானார்
• He-Man and the Masters of the Universe மற்றும்
டீலனஜ் Mutant Ninja Turtles ஆகியவற்றின்
கமலஞரும்
கபாம்மம
வடிவமமப்பாளருமான மார்க் கடய்லர்
காலமானார்.
கடய்லர்
1976
இல்
லமட்டலுடன்
லபக்லகஜிங்
வடிவமமப்பாளராக தனது வாழ்க்மகமயத்
கதாடங்கினார்.
• கபாம்மம உற்பத்தியாளரான லமட்டலின்
மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தி யுனிவர்ஸ் உரிமமயின்
முன்லனாடியாக ஹீ-லமன் இருந்தார்
கிதரக்கத்தின் முன்னாள் அதிபர் கதராதலாஸ்
பதபாலியாஸ் காலமானார்
• 2010 களின் கபாருளாதார கநருக்கடியின்
உச்சத்தில் ஜனாதிபதியாக பணியாற்றிய
மூத்த
கிலரக்க
அரசியல்வாதியான
கலராலலாஸ் பலபாலியாஸ் காலமானார்.
• நீண்டகால
லசாசலிச சட்டமியற்றுபவர்
மற்றும் அமமச்சராக இருந்த Papoulias,
லசாசலிஸ்ட் PASOK கட்சியின் நிறுவனரான
Andreas Papandreou உடன் கநருக்கமாக
இருந்தார். அவர் 2005 மற்றும் 2015 க்கு
இமடயில் இரண்டு முமற பதவி வகித்தார்.
பல்லுயிர்களின் ேந்லே என்று அலழக்கப்படும்
இ.ஓ.வில்ென் காலமானார்
• இ.ஓ. எறும்புகள் மற்றும் மனித நடத்மத
பற்றிய ஆய்வு அவமர உலகின் மிகவும்
கசல்வாக்கு
மிக்க
விஞ்ஞானிகளில்
ஒருவராக ஆக்கியது மற்றும் கிரகத்தில் உள்ள
மில்லியன் கைக்கான உயிரினங்கமளப்
பாதுகாக்க நடவடிக்மக எடுக்க லவண்டும்
என்று தூண்டிய முன்னாள் ஹார்வர்ட்
பல்கமலக்கழக உயிரியலாளரும் புலிட்சர்
பரிசு கவன்றவருமான வில்சன் காலமானார்.
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•

அவருக்கு வயது பூமிமயப் பாதுகாக்க
அவருக்கு “டார்வினின் இயற்மக வாரிசு”
என்ற புமனப்கபயர் கிமடத்தது.
• அவர்
நூற்றுக்கைக்கான
அறிவியல்
கட்டுமரகள் மற்றும் 30 க்கும் லமற்பட்ட
புத்தகங்களின்
ஆசிரியராக
இருந்தார்,
அவற்றில்
இரண்டு
புமனகமதக்காக
புலிட்சர் பரிசுகமள கவன்றது: 1978 On Human
Nature மற்றும் 1990 இல் The Ants.
ஏழு
முலற
ராஜ்யெபா
எம்.பி.யும்,
சோழிலதிபருமான
மதகந்திர
பிரொத்
காலமானார்
• ஜனதா தளம் (ஐக்கிய) சார்பில் ஏழு முமற
ராஜ்யசபா
எம்பியாக
இருந்தவரும்,
கதாழிலதிபருமான
மலகந்திர
பிரசாத்
காலமானார். பீகாரில் இருந்து ஏழு முமற
ராஜ்யசபா எம்.பி.யாக இருந்த அவர்,
ஒருமுமற
மக்களமவக்கும்
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார்.
• அவர் 1980 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில்
காங்கிரஸ்
சார்பில்
மக்களமவக்கு
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். நாடாளுமன்றத்தின்
பைக்கார
உறுப்பினர்களில்
ஒருவராக
மதிப்பிடப்பட்ட
அரிஸ்லடா
பார்மாசூட்டிகல்ஸ்
நிறுவனர்
பீகாரில்
இருந்து ஏழு முமற ராஜ்யசபா எம்பியாக
இருந்தார், லமலும் ஒருமுமற மக்களமவக்கு
லதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். .
Science and Technology News
தகாரக்பூரில்
தூர்ேர்ஷன்
தகந்திராவின்
செயற்லகக்தகாள்
ேகவல்
லமயம்
திறக்கப்பட்டது.
• மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துமற
அமமச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் மற்றும்
உத்தரப் பிரலதச முதல்வர் லயாகி ஆதித்யநாத்
ஆகிலயார்,
லகாரக்பூரில்
தூர்தர்ஷன்
லகந்திராவின் புவி நிமலயத்மதத் திறந்து
மவத்தனர். அகில இந்திய வாகனாலியின்
மூன்று FM நிமலயங்களும், இந்த நிகழ்வில்
திறக்கப்பட்டன. உத்தரபிரலதசத்தில், இது
தூர்தர்ஷனின்
இரண்டாவது
புவி
நிமலயமாகும், இது ரூ.7 லகாடி கசலவில்
கட்டப்பட்டுள்ளது.
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ஆந்திர முன்னாள் முேல்வர் சகானிசெட்டி
தராெய்யா காலமானார்
• தமிழகத்தின்
முன்னாள்
ஆளுநரும்,
ஒருங்கிமைந்த
ஆந்திர
மாநிலத்தின்
முன்னாள் முதல்வருமான ககானிகஜட்டி
லராசய்யா (89 வயது) காலமானார்.
• எம்.எல்.ஏ.,
எம்.எல்.சி.,
லலாக்சபா
உறுப்பினர்களாக
பணியாற்றியவர்.
லகாட்லா விஜயபாஸ்கர கரட்டி, சன்னா
கரட்டி மற்றும் ஒய்.எஸ்.ராஜலசகர கரட்டி
தமலமமயிலான அமமச்சரமவயில் நிதி,
லபாக்குவரத்து, எரிசக்தி உள்ளிட்ட பல
முக்கிய இலாகாக்கமள அவர் வகித்தார்.
மூத்ே
பத்திரிலகயாளர்
விதனாத்
துவா
காலமானார்
• மூத்த பத்திரிமகயாளர் விலனாத் துவா
சமீபத்தில் காலமானார். ஹிந்தி ஒளிபரப்பு
பத்திரிமகயின் முன்லனாடிகளில் ஒருவராக
இருந்த அவர், 70களின் மத்தியில் யுவ மஞ்ச்
என்ற இமளஞர் நிகழ்ச்சிமய வழங்க
தூர்தர்ஷனிலும்,
பின்னர்
பல
கதாமலக்காட்சி கசய்தி லசனல்களிலும்
பணியாற்றினார்.
• அவர்
என்டிடிவியின்
பயைத்தின்
ஒருங்கிமைந்த பகுதியாகவும் இருந்தார்.
அவரது மிகவும் விரும்பப்பட்ட உைவு
நிகழ்ச்சியான ‘மஜக்கா இந்தியா கா’ அவர்
சிறந்த சுமவக்காக முழு நாட்மடயும் கடந்து
கசன்றார்.
நாொவின் பார்க்கர் தொலார் ப்தராப் சூரியனின்
தமல் வளிமண்டலத்தில் நுலழந்துள்ளது
• நாசாவின்
பார்க்கர் லசாலார் ப்லராப்,
வரலாற்றில் முதல் முமறயாக சூரியனின்
லமல் வளிமண்டலத்தில் நுமழந்துள்ளது.
2018 ஆம் ஆண்டில், பார்க்கர் லசாலார் ப்லராப்
ஏவப்பட்டது,
சூரியனுக்கு
அருகில்
பயணிப்பதன் மூலம் அதன் மர்மங்கமள
அவிழ்ப்பமத லநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது.
ஏவப்பட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு,
பார்க்கர்
இறுதியாக
சூரிய
வளிமண்டலத்திற்கு வந்துள்ளார்.
• பார்க்கர் லசாலார் ப்லராப் வரலாற்றில் முதல்
முமறயாக
சூரியனின்
லமல்
வளிமண்டலத்தின் வழியாக பறந்தது –
ககாலரானா. ஆய்வு அங்குள்ள துகள்கள்
மற்றும் காந்தப்புலங்கமள மாதிரி எடுத்தது.
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Important Takeaways: அனைத்து
ப ோட்டித் பதர்வுகளுக்கும்
முக்கியமோை குறி ்புகள் :

Miscellaneous News
ஏர்சடல், இன்சவஸ்ட் இந்தியா ‘ஸ்டார்ட்அப்
இன்தனாதவஷன் தெலஞ்ச்’ அறிமுகப்படுத்தின.
• பார்தி ஏர்கடல் மற்றும் இன்கவஸ்ட்
இந்தியா, லதசிய முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு
மற்றும் வசதி முகமம ஆகியமவ இமைந்து
ஸ்டார்ட்அப்களுக்காக
5ஜி,
IoTயில்
தீர்வுகமள உருவாக்குவதற்காக ‘ஏர்கடல்
இந்தியா ஸ்டார்ட்அப் இன்லனாலவஷன்
லசலஞ்மச’ அறிமுகப்படுத்தின.
• ஸ்டார்ட்அப் இன்லனாலவஷன் சவாலின்
கீழ், 5ஜி, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், இன்டர்கநட்
ஆஃப் திங்ஸ் (ஐஓடி) மற்றும் டிஜிட்டல்
என்டர்கடயின்கமன்ட் லபான்ற பகுதிகளில்
லவறுபட்ட தீர்வுகமள நிரூபிக்க ஆரம்பநிமல
கதாழில்நுட்ப
நிறுவனங்கள்
அமழக்கப்படுகின்றன.
70வது பிரபஞ்ெ அழகி 2021ல் இந்தியாவின்
ஹர்னாஸ் ெந்து முடிசூட்டப்பட்டார்
• நடிகரும்-மாடலுமான ஹர்னாஸ் சந்து 2021
ஆம்
ஆண்டுக்கான
பிரபஞ்ச
அழகி
பட்டத்மத
80
நாடுகமளச்
லசர்ந்த
லபாட்டியாளர்கமள
வீழ்த்தி,
21
ஆண்டுகளுக்குப்
பிறகு,
இந்தியா
கமடசியாக பட்டத்மத கவன்றதன் மூலம்
வரலாற்மறப் பமடத்தார்.
• பராகுலவயின் 22 வயதான நாடியா ஃகபரீரா
இரண்டாவது
இடத்மதயும்,
கதன்னாப்பிரிக்காவின் லலலலா ம்ஸ்வாலன,
24, மூன்றாவது இடத்மதயும் பிடித்தார்.
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பார்படாஸ் தமலநகர்: பிரிட்ஜ்டவுன்;
பார்படாஸ் நாையம்: பார்படாஸ் டாலர்.
அகில இந்திய வாகனாலி நிறுவப்பட்டது:
1936;
அகில இந்திய வாகனாலி தமலமமயகம்:
சன்சாத் மார்க், புது தில்லி;
அகில இந்திய வாகனாலி உரிமமயாளர்:
பிரசார் பாரதி.
நாகாலாந்து முதல்வர்: கநய்பியு ரிலயா;
நாகாலாந்து ஆளுநர்: கஜகதீஷ் முகி.
உ.பி தமலநகர்: லக்லனா;
உ.பி கவர்னர்: ஆனந்திகபன் பலடல்;
உ.பி முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத்.
லகரள தமலநகர்: திருவனந்தபுரம்;
லகரள ஆளுநர்: ஆரிப் முகமது கான்;
லகரள முதல்வர்: பினராயி விஜயன்.
India1 Payments Limited நிறுவப்பட்டது: 2006;
India1 Payments Limited தமலமமயகம் இடம்:
கபங்களூரு.
BSF மடரக்டர் கஜனரல்: பங்கஜ் குமார் சிங்;
BSF தமலமமயகம்: புது தில்லி.
அருைாச்சல பிரலதசத்தின் தமலநகரம்:
இட்டாநகர்;
அருைாச்சல பிரலதச ஆளுநர்: பி.டி.மிஸ்ரா.
பாரத ஸ்லடட் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1
ஜூமல 1955;
பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலமமயகம்:
மும்மப;
பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலவர்: திலனஷ்
குமார் காரா.
எகனாமிஸ்ட் இன்டலிகஜன்ஸ் யூனிட்
நிறுவப்பட்டது: 1946;
எகனாமிஸ்ட் இன்டலிகஜன்ஸ் யூனிட்
தமலமமயகம்: லண்டன், யுமனகடட்
கிங்டம்;
எகனாமிஸ்ட் இன்டலிகஜன்ஸ் யூனிட்
குலளாபல் தமலமம கபாருளாதார நிபுைர்,
நிர்வாக இயக்குனர்: மசமன் பாப்டிஸ்ட்.
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நாகாலாந்து முதல்வர்: கநய்பியு ரிலயா;
நாகாலாந்து ஆளுநர்: கஜகதீஷ் முகி
பீகார் தமலநகரம்: பாட்னா;
பீகார் கவர்னர்: பாகு சவுகான்;
பீகார் முதல்வர்: நிதிஷ் குமார்.
ரிமலயன்ஸ் லகபிடல் லிமிகடட் CEO: கஜய்
அன்லமால் அம்பானி;
ரிமலயன்ஸ்
லகபிடல்
லிமிகடட்
தமலமமயகம்: சாண்டாகுரூஸ், மும்மப;
ரிமலயன்ஸ் லகபிடல் லிமிகடட் நிறுவனர்:
திருபாய் அம்பானி;
ரிமலயன்ஸ்
லகபிடல்
லிமிகடட்
நிறுவப்பட்டது: 5 மார்ச் 1986;
இந்திய
சுற்றுலா
வளர்ச்சிக்
கழகம்
நிறுவப்பட்டது: 1 அக்லடாபர் 1966;
இந்திய சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின்
தமலமமயகம்: புது தில்லி.
சர்வலதச
நாைய
நிதியம்
உருவாக்கப்பட்டது: 27 டிசம்பர் 1945;
சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் தமலமமயகம்:
வாஷிங்டன் டி.சி., அகமரிக்கா;
சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் உறுப்பு
நாடுகள்: 190;
சர்வலதச நாைய நிதியத்தின் நிர்வாக
இயக்குனர்: கிறிஸ்டலினா ஜார்ஜீவா.
மத்தியப் பிரலதச தமலநகரம்: லபாபால்;
மத்திய பிரலதச ஆளுநர்: மங்குபாய்
சி.பலடல்;
மத்திய பிரலதச முதல்வர்: சிவராஜ் சிங்
சவுகான்
சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியத்தின்
தமலமமயகம்: கஜனிவா, சுவிட்சர்லாந்து;
சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியம்
நிறுவப்பட்டது: 17 லம 1865;
சர்வலதச கதாமலத்கதாடர்பு ஒன்றியத்தின்
தமலமமச் கசயலாளர்: ஹவுலின் ஜாலவா.
இமாச்சல பிரலதச ஆளுநர்: ராலஜந்திர
விஸ்வநாத் அர்லலகர்;
இமாச்சல பிரலதச முதல்வர்: கஜய் ராம்
தாக்கூர்.
ஐக்கிய நாடுகளின் கபாதுச் கசயலாளர்:
அன்லடானிலயா குட்டகரஸ்;
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ஐக்கிய நாடுகளின் தமலமமயகம்: நியூயார்க்,
அகமரிக்கா;
ஐக்கிய நாடுகள் சமப நிறுவப்பட்டது: 24
அக்லடாபர் 1945;
கல்வி அமமச்சர்: தர்லமந்திர பிரதான்.
இந்தியா INX நிறுவப்பட்டது: 2017;
இந்தியா INX இன் தமலமமயகம்: காந்திநகர்,
குஜராத்;
இந்தியா INX இன் MD மற்றும் CEO: V.
பாலசுப்ரமணியம்.
ஃகபடரல் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 23 ஏப்ரல்
1931;
ஃகபடரல்
வங்கியின்
தமலமமயகம்:
ஆலுவா, லகரளா;
ஃகபடரல் வங்கியின் MD மற்றும் CEO:
ஷியாம் சீனிவாசன்;
ஃகபடரல் வங்கி லடக்மலன்: யுவர்
பர்ஃகபக்ட் பாங்கிங் பார்ட்னர்.
OECD இன் கபாதுச் கசயலாளர்: மத்தியாஸ்
கார்மன்;
OECD இன் தமலமமயகம்: பாரிஸ், பிரான்ஸ்;
OECD நிறுவப்பட்டது: 30 கசப்டம்பர் 1961
IFFCO நிறுவப்பட்டது: 1967;
IFFCO தமலமமயகம்: புது தில்லி, கடல்லி;
IFFCO MD மற்றும் CEO: டாக்டர். யு.எஸ்.
அவஸ்தி.
அசாம் மாநில ஆளுநர் : ஜகதீஷ் முகி;
அசாம் மாநில முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா
சர்மா.
கடற்பமடத் தளபதி : அட்மிரல் ஆர் ஹரி
குமார்;
இந்திய கடற்பமட நிறுவப்பட்டது: 26
ஜனவரி 1950.
ஜார்கண்ட் முதல்வர்: லஹமந்த் லசாரன்;
கவர்னர்: ஸ்ரீமதி திகரௌபதி முர்மு.
OYO ரூம்ஸ் நிறுவப்பட்டது: 2013;
OYO ரூம்ஸ் CEO: ரித்லதஷ் அகர்வால்.
ஐலராப்பிய ஒன்றியம் நிறுவப்பட்டது: 1
நவம்பர் 1993;
ஐலராப்பிய
ஒன்றிய
தமலமமயகம்:
பிரஸ்ெல்ஸ்;
ஐலராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகள்: 27;
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ஐலராப்பிய ஒன்றியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ
கமாழிகள்: 24;
ஐலராப்பிய கவுன்சிலின் ஐலராப்பிய ஒன்றிய
தமலவர்: சார்லஸ் மமக்லகல்.
உைவு மற்றும் விவசாய அமமப்பின்
தமலமமயகம்: லராம், இத்தாலி.
உைவு மற்றும் விவசாய அமமப்பின்
தமலவர்: Qu Dongyu;
உைவு மற்றும் லவளாண்மம அமமப்பு
நிறுவப்பட்டது: 16 அக்லடாபர் 1945;
சர்வலதச மண் அறிவியல் சங்கத் தமலவர்:
லாரா
கபர்தா
கரய்ஸ்
சான்கசஸ்
(கமக்சிலகா);
சர்வலதச
மண்
அறிவியல்
சங்கம்
நிறுவப்பட்டது: 1924;
சர்வலதச மண் அறிவியல் சங்கத்தின்
தமலமமயகம்: வியன்னா, ஆஸ்திரியா.
காம்பியா தமலநகர்: பஞ்சுல்;
காம்பியா நாையம்: காம்பியன் தலாசி.
கஜர்மனி தமலநகரம்: கபர்லின்;
கஜர்மனி நாையம்: யூலரா;
கஜர்மனி அதிபர்: ஃபிராங்க் வால்டர்
ஸ்கடய்ன்மியர்.
நாசா நிர்வாகி: பில் கநல்சன்.
நாசாவின் தமலமமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி.,
அகமரிக்கா.
நாசா நிறுவப்பட்டது: 1 அக்லடாபர் 1958.
SpaceX நிறுவனர் & CEO: எலலான் மஸ்க்.
SpaceX நிறுவப்பட்டது: 2002
SpaceX தமலமமயகம்: கலிலபார்னியா,
அகமரிக்கா.
மியான்மர் தமலநகர்: நய்பிடாவ்;
மியான்மர் நாையம்: கியாட்.
உத்தரகாண்ட் தமலநகரங்கள்: லடராடூன்
(குளிர்காலம்), மகர்மசன் (லகாமட);
உத்தரகாண்ட்
ஆளுநர்:
கலப்டினன்ட்
கஜனரல் குர்மித் சிங்;
உத்தரகாண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் தாமி.
உலக வள நிறுவனம், இந்தியா CEO: O P
அகர்வால்;
உலக வள நிறுவனம், இந்தியா ஸ்தாபனம்:
2011;
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உலக
வள
நிறுவனம்,
இந்திய
தமலமமயகம்: மும்மப, மகாராஷ்டிரா.
மமக்லராசாப்ட் CEO மற்றும் தமலவர்: சத்யா
நாகதல்லா;
மமக்லராசாப்ட்
தமலமமயகம்:
கரட்மாண்ட், வாஷிங்டன், அகமரிக்கா.
உ.பி தமலநகர்: லக்லனா;
உ.பி கவர்னர்: ஆனந்திகபன் பலடல்;
உ.பி முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத்.
குஜராத் தமலநகர்: காந்திநகர்;
குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்சார்யா லதவ்வ்ரத்;
குஜராத் முதல்வர்: பூலபந்திரபாய் பலடல்.
பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கி நிறுவப்பட்டது:
1894;
பஞ்சாப்
லநஷனல்
வங்கியின்
தமலமமயகம்: புது தில்லி;
பஞ்சாப் லநஷனல் வங்கியின் MD & CEO: S. S.
மல்லிகார்ஜுன ராவ்;
பஞ்சாப் லநஷனல் லபங்க் லடக்மலன்: தி
லநம் யூ லகன் லபங்க் அன்.
ஆர்பிஐ 25வது கவர்னர்: சக்திகாந்த தாஸ்;
தமலமமயகம்: மும்மப; நிறுவப்பட்டது: 1
ஏப்ரல் 1935, ககால்கத்தா.
சிட்டி யூனியன் வங்கி தமலமமயகம்:
கும்பலகாைம்;
சிட்டி யூனியன் வங்கியின் CEO: டாக்டர். என்.
காமலகாடி;
சிட்டி யூனியன் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1904;
தமிழ்நாட்டின் தமலநகரம்: கசன்மன;
தமிழக முதல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்;
தமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி;
தமிழ்நாடு மாநில நடனம்: பரதநாட்டியம்.
நகர்
நகர்ப்புற
கூட்டுறவு
வங்கி
தமலமமயகம்: அகமதுநகர், மகாராஷ்டிரா;
நகர் நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கியின் கசயல்
தமலவர்: வி. லராக்லட;
NPCI நிறுவப்பட்டது: 2008;
NPCI
தமலமமயகம்:
மும்மப,
மகாராஷ்டிரா;
NPCI MD & CEO: திலிப் அஸ்லப.
ஷிவாலிக்
சிறு
நிதி
வங்கியின்
தமலமமயகம்:
கநாய்டா,
உத்தரப்
பிரலதசம்;
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ஷிவாலிக் ஸ்மால் ஃமபனான்ஸ் வங்கியின்
MD & CEO: சுவீர் குமார் குப்தா.
Paytm Payments Bank Ltd இன் தமலவர்: விஜய்
லசகர் சர்மா;
Paytm Payments Bank Ltd இன் MD மற்றும் CEO:
சதீஷ் குமார் குப்தா;
Paytm Payments Bank Ltd தமலமமயகம்:
கநாய்டா, உத்தரபிரலதசம்.
GRSE தமலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்:
ரியர் அட்மிரல் வி லக சக்லசனா.
GRSE தமலமமயகம்: ககால்கத்தா, லமற்கு
வங்காளம்.
ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் தமலவர்: இயன்
லின்னல்;
ஃபிட்ச்
லரட்டிங்ஸ்
தமலமமயகம்:
நியூயார்க், அகமரிக்கா.
DRDO தமலவர் : டாக்டர் ஜி சதீஷ் கரட்டி.
DRDO தமலமமயகம்: புது தில்லி.
DRDO நிறுவப்பட்டது: 1958
உஜ்ஜீவன்
சிறு
நிதி
வங்கியின்
தமலமமயகம்: கபங்களூரு;
உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி நிறுவனர்: சமித்
லகாஷ்;
உஜ்ஜீவன் சிறு நிதி வங்கி நிறுவப்பட்டது: 28
டிசம்பர் 2004;
FICCI நிறுவப்பட்டது: 1927;
FICCI தமலமமயகம்: புது தில்லி;
FICCI தமலவர்: ஹர்ஷவர்தன் நிலயாடியா;
FICCI கபாதுச் கசயலாளர்: அருண் சாவ்லா.
ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல் உதவிக்கான
சர்வலதச நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது: 27
பிப்ரவரி 1995;
ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல் உதவிக்கான
சர்வலதச
நிறுவனம்
ஸ்டாக்லஹாம்,
ஸ்வீடன்;
ஜனநாயகம் மற்றும் லதர்தல் உதவிக்கான
சர்வலதச நிறுவனம் கபாதுச் கசயலாளர்:
ககவின் காசாஸ்-ஜலமாரா.
லதசிய
மகளிர்
ஆமையம்
உருவாக்கப்பட்டது: 1992;
லதசிய
மகளிர்
ஆமையத்தின்
தமலமமயகம்: புது தில்லி.
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Paytm நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 2010;
Paytm தமலமமயகம்: கநாய்டா, உத்தரப்
பிரலதசம், இந்தியா;
Paytm CEO: விஜய் லசகர் சர்மா
பாரத ஸ்லடட் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1
ஜூமல 1955;
பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலமமயகம்:
மும்மப;
பாரத ஸ்லடட் வங்கி தமலவர்: திலனஷ்
குமார் காரா.
லலாவி
இன்ஸ்டிடியூட்
வாரியத்தின்
தமலவர்: ஃபிராங்க் லலாவி ஏசி;
லலாவி இன்ஸ்டிடியூட் தமலமமயகம்:
சிட்னி, ஆஸ்திலரலியா.
பூப்பந்து
உலக
கூட்டமமப்பு
நிறுவப்பட்டது:1934;
பூப்பந்து
உலக
கூட்டமமப்பு
தமலமமயகம்: லகாலாலம்பூர், மலலசியா;
பூப்பந்து உலக சம்லமளனத்தின் தமலவர்:
லபால்-எரிக் லஹாயர் லார்சன்.
சர்வலதச சிவில் விமானப் லபாக்குவரத்து
அமமப்பின் தமலமமயகம்: மாண்ட்ரீல்,
கனடா.
சர்வலதச சிவில் ஏவிலயஷன் அமமப்பு
கவுன்சில்
தமலவர்:
சால்வலடார்
சியாச்சிடாலனா.
சர்வலதச சிவில் ஏவிலயஷன் அமமப்பு
நிறுவப்பட்டது: 7 டிசம்பர் 1944
சார்க் தமலவர்: லநபாளம்;
சார்க் கசயலாளர் நாயகம்: எசல ருவன்
வீரலகான் (இலங்மக);
சார்க் கசயலகம்: காத்மாண்டு, லநபாளம்.
ஏர்கடல் நிறுவப்பட்டது: 1995;
ஏர்கடல் தமலமமயகம்: புது கடல்லி,
இந்தியா;
ஏர்கடல் தமலவர்: சுனில் பார்தி;
ஏர்கடல் MD & CEO: மிட்டல் லகாபால்
விட்டல்.
ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ் தமலநகரம்:
அபுதாபி;
UAE நாையம்: ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ்
திர்ஹாம்;
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ஐக்கிய அரபு எமிலரட்ஸ் தமலவர்: கலீஃபா
பின் சயீத் அல் நஹ்யான்.
சீனாவின் தமலநகரம்: கபய்ஜிங்;
சீன நாையம்: Renminbi;
சீன அதிபர்: ஜி ஜின்பிங்.
நிதி ஆலயாக் உருவாக்கப்பட்டது: 1 ஜனவரி
2015;
NITI ஆலயாக் தமலமமயகம்: புது தில்லி;
NITI ஆலயாக் தமலவர்: நலரந்திர லமாடி;
NITI ஆலயாக் துமைத் தமலவர்: ராஜீவ்
குமார்;
NITI ஆலயாக் CEO: அமிதாப் காந்த்.
குஜராத் தமலநகர்: காந்திநகர்;
குஜராத் ஆளுநர்: ஆச்சார்யா லதவ்வ்ரத்;
குஜராத் முதல்வர்: பூலபந்திரபாய் பலடல்.
இமாச்சலப் பிரலதச தமலநகரம்: சிம்லா
(லகாமட), தர்மஷாலா (குளிர்காலம்);
இமாச்சல பிரலதச ஆளுநர்: ராலஜந்திர
அர்லலகர்;
இமாச்சல பிரலதச முதல்வர்: கஜய் ராம்
தாக்கூர்.
உத்தரபிரலதச தமலநகரம்: லக்லனா;
உத்தரபிரலதச முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத்;
உத்தரபிரலதச
ஆளுநர்:
ஆனந்திகபன்
பலடல்.
மத்தியப் பிரலதச தமலநகரம்: லபாபால்;
மத்தியப் பிரலதச ஆளுநர்: மங்குபாய் சி.
பலடல்;
மத்திய பிரலதச முதல்வர்: சிவராஜ் சிங்
சவுகான்.
BPCL
தமலமமயகம்:
மும்மப,
மகாராஷ்டிரா;
BPCL தமலவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர்:
அருண் குமார் சிங்.
UN
மூலதன
லமம்பாட்டு
நிதி
நிறுவப்பட்டது: 1966;
UN மூலதன லமம்பாட்டு நிதியத்தின்
தமலமமயகம்: நியூயார்க், அகமரிக்கா;
ஐ.நா.வின் மூலதன லமம்பாட்டு நிதியின்
நிர்வாக கசயலாளர்: ப்ரீத்தி சின்ஹா.
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சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிமல
மாற்றம் அமமச்சர்: பூலபந்தர் யாதவ்.
உைவு மற்றும் விவசாய அமமப்பின்
தமலமமயகம்: லராம், இத்தாலி.
உைவு மற்றும் விவசாய அமமப்பின்
தமலவர்: கு லடாங்யு.
உைவு மற்றும் லவளாண்மம அமமப்பு
நிறுவப்பட்டது: 16 அக்லடாபர் 1945;
ஜார்கண்ட் முதல்வர்: லஹமந்த் லசாரன்
கர்நாடகா வங்கி லிமிகடட் தமலவர்: பிரதீப்
குமார் பஞ்சா;
கர்நாடகா
வங்கியின்
தமலமமயகம்:
மங்களூர்;
எல்ஐசி தமலவர்: எம் ஆர் குமார்;
எல்ஐசி தமலமமயகம்: மும்மப;
எல்ஐசி நிறுவப்பட்டது: 1 கசப்டம்பர் 1956;
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தமலமமயகம்:
மாண்டலுலயாங், பிலிப்மபன்ஸ்;
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தமலவர்:
மசட்சுகு அசகாவா;
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி உறுப்பினர்: 68
நாடுகள்;
பஜாஜ் அமலயன்ஸ் கஜனரல் இன்சூரன்ஸ்
நிறுவப்பட்டது: 2001;
பஜாஜ் அமலயன்ஸ் கஜனரல் இன்சூரன்ஸ்
தமலமமயகம்: புலன, மகாராஷ்டிரா;
பஜாஜ் அமலயன்ஸ் கஜனரல் இன்சூரன்ஸ்
CEO & MD: தபன் சிங்லகல்.
DBS வங்கியின் இந்திய தமலமமயகம்:
மும்மப, மகாராஷ்டிரா;
DBS லபங்க் இந்தியா எம்டி & சிஇஓ:
சுலராஜித் லஷாம்.
லபங்க் ஆஃப் பலராடா தமலமமயகம்:
வலதாதரா, குஜராத், இந்தியா;
லபங்க் ஆஃப் பலராடா தமலவர்: ஹஸ்முக்
அதியா;
லபங்க் ஆஃப் பலராடா MD & CEO: சஞ்சீவ்
சாதா.
ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 3 டிசம்பர்
1993;
ஆக்சிஸ் வங்கியின் தமலமமயகம்: மும்மப;
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ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD & CEO: அமிதாப்
சவுத்ரி;
ஆக்சிஸ் வங்கியின் தமலவர்: ஸ்ரீ ராலகஷ்
மகிஜா.
Paytm நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட் 2010;
Paytm தமலமமயகம்: கநாய்டா, உத்தரப்
பிரலதசம், இந்தியா;
Paytm CEO: விஜய் லசகர் சர்மா.
அசாம் கவர்னர்: ஜகதீஷ் முகி;
அசாம் முதல்வர்: ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா.
கசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்லசஞ்ச் லபார்டு
ஆஃப் இந்தியா நிறுவப்பட்டது: 12 ஏப்ரல்
1992;
கசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்லசஞ்ச் லபார்டு
ஆஃப் இந்தியா தமலமமயகம்: மும்மப.
கசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்லசஞ்ச் லபார்டு
ஆஃப் இந்தியா ஏகஜன்சி நிர்வாகி: அஜய்
தியாகி.
RBI 25வது கவர்னர்: சக்திகாந்த தாஸ்;
தமலமமயகம்: மும்மப; நிறுவப்பட்டது: 1
ஏப்ரல் 1935, ககால்கத்தா.
UNICEF
தமலமமயகம்:
நியூயார்க்,
அகமரிக்கா;
UNICEF நிறுவப்பட்டது: 11 டிசம்பர் 1946
இந்தியாவின் கமன்கபாருள் கதாழில்நுட்ப
பூங்காக்கள் நிறுவப்பட்டது: 1991;
SCO தமலமமயகம்: கபய்ஜிங், சீனா;
SCO நிறுவப்பட்டது: 15 ஜூன் 2001;
SCO கபாதுச் கசயலாளர்: விளாடிமிர்
லநாலராவ்.
சர்வலதச
கடல்சார்
அமமப்பின்
தமலமமயகம்:
லண்டன்,
ஐக்கிய
இராச்சியம்;
சர்வலதச கடல்சார் அமமப்பு நிறுவனர்:
ஐக்கிய நாடுகள் சமப;
சர்வலதச
கடல்சார்
அமமப்பு
நிறுவப்பட்டது: 17 மார்ச் 1948
சர்வலதச
லசாலார்
அமலயன்ஸ்
தமலமமயகம்: குருகிராம்;
சர்வலதச
லசாலார்
அமலயன்ஸ்
நிறுவப்பட்டது: 30 நவம்பர் 2015;
85

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

சர்வலதச லசாலார் அமலயன்ஸ் மடரக்டர்
கஜனரல்: அஜய் மாத்தூர்.
ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டத்தின்
நிறுவனர்: 1965;
ஐக்கிய நாடுகளின் லமம்பாட்டுத் திட்டத்
தமலமமயகம்: நியூயார்க், அகமரிக்கா;
ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்ட நிர்வாகி:
அச்சிம் ஸ்கடய்னர்.
IPPB நிறுவப்பட்டது: 2018;
IPPB தமலமமயகம்: புது தில்லி;
IPPB MD & CEO: J கவங்கட்ராமு;
IPPB லடக் மலன்: ஆப்கா வங்கி, ஆப்லக
துவார்.
இந்திய விமானப்பமட நிறுவப்பட்டது: 8
அக்லடாபர் 1932;
இந்திய விமானப்பமட தமலமமயகம்: புது
தில்லி, கடல்லி;
இந்திய
விமானப்பமடயின்
விமானப்பமடத் தமலவர்: விலவக் ராம்
சவுதாரி;
லசாலார் எனர்ஜி கார்ப்பலரஷன் ஆஃப்
இந்தியா லிமிகடட் நிறுவப்பட்டது: 2011;
லசாலார் எனர்ஜி கார்ப்பலரஷன் ஆஃப்
இந்தியா லிமிகடட் தமலமமயகம்: புது
தில்லி, கடல்லி;
லசாலார் எனர்ஜி கார்ப்பலரஷன் ஆஃப்
இந்தியா லிமிகடட் தமலவர்: இந்து லசகர்
சதுர்லவதி;
லசாலார் எனர்ஜி கார்ப்பலரஷன் ஆஃப்
இந்தியா லிமிகடட் நிர்வாக இயக்குனர்:
சுமன் ஷர்மா.
TVS லமாட்டார் நிறுவனத்தின் CEO: K. N.
ராதாகிருஷ்ைன்;
TVS
லமாட்டார்
நிறுவனத்தின்
தமலமமயகம்: கசன்மன;
TVS லமாட்டார் கம்கபனி நிறுவனர்:
டி.வி.சுந்தரம் ஐயங்கார்;
TVS லமாட்டார் நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது:
1978;
இஸ்லரா தமலவர்: லக.சிவன்;
இஸ்லரா தமலமமயகம்: கபங்களூரு,
கர்நாடகா;
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இஸ்லரா நிறுவப்பட்டது: 15 ஆகஸ்ட் 1969.
சர்வலதச
குத்துச்சண்மட
சங்கத்தின்
தமலமமயகம்: கலாலசன், சுவிட்சர்லாந்து
சர்வலதச
குத்துச்சண்மட
சங்கத்தின்
தமலவர்: உமர் கிகரம்லிலயாவ்;
சர்வலதச
குத்துச்சண்மட
சங்கம்
நிறுவப்பட்டது: 1946;
பூடான் தமலநகரம்: திம்பு;
பூடான் பிரதமர்: லலாலட கஷரிங்;
பூட்டான் நாையம்: பூட்டான் குல்ட்ரம்.
நாசா நிர்வாகி: பில் கநல்சன்;
நாசாவின் தமலமமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி.,
அகமரிக்கா;
நாசா நிறுவப்பட்டது: 1 அக்லடாபர் 1958;
இடம்கபயர்வுக்கான சர்வலதச அமமப்பு
தமலமமயகம்:
கிராண்ட்-சலகாகனக்ஸ்,
சுவிட்சர்லாந்து;
இடம்கபயர்வுக்கான சர்வலதச அமமப்பு
நிறுவப்பட்டது: 6 டிசம்பர் 1951;
இடம்கபயர்வுக்கான சர்வலதச அமமப்பு
இயக்குனர் கஜனரல்: அன்லடானிலயா
விட்லடாரிலனா.
மால்டா தமலநகர்: வாகலட்டா;
மால்டா நாையம்: யூலரா.
ஆஸ்திரியா தமலநகர்: வியன்னா;
ஆஸ்திரியா நாையம்: யூலரா;
ஆஸ்திரியா ஜனாதிபதி: அகலக்சாண்டர்
வான் கடர் கபல்லன்
சிலி தமலநகர்: சாண்டியாலகா;
சிலி நாையம்: லபலசா;
லகாவா தமலநகர்: பனாஜி;
லகாவா முதல்வர்: பிரலமாத் சாவந்த்;
லகாவா கவர்னர்: எஸ்.ஸ்ரீதரன் பிள்மள.
ஹரியானா தமலநகர்: சண்டிகர்;
ஹரியானா ஆளுநர்: பண்டாரு தத்தாத்லரயா;
ஹரியானா முதல்வர்: மலனாகர் லால்
கட்டார்.
தமிழ்நாட்டின் தமலநகரம்: கசன்மன;
தமிழக முதல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்;
தமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி;
தமிழ்நாடு மாநில நடனம்: பரதநாட்டியம்.
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கதலுங்கானா தமலநகர்: மஹதராபாத்;
கதலங்கானா
ஆளுநர்:
தமிழிமச
கசௌந்தரராஜன்;
கதலுங்கானா முதல்வர்: லக.சந்திரலசகர்
ராவ்.
GAIL (India) Limited நிறுவப்பட்டது: ஆகஸ்ட்
1984;
ககயில்
(இந்தியா)
லிமிகடட்
தமலமமயகம்: புது தில்லி, கடல்லி;
ககயில் (இந்தியா) லிமிகடட் CMD: மலனாஜ்
கஜயின்
நாகாலாந்து முதல்வர்: கநய்பியு ரிலயா;
நாகாலாந்து ஆளுநர்: கஜகதீஷ் முகி.
ஹரியானா தமலநகர்: சண்டிகர்;
ஹரியானா ஆளுநர்: பண்டாரு தத்தாத்லரயா;
ஹரியானா முதல்வர்: மலனாகர் லால்
கட்டார்.
பஞ்சாப் தமலநகர்: சண்டிகர்;
பஞ்சாப் முதல்வர்: சரண்ஜித் சிங் சன்னி;
பஞ்சாப் ஆளுநர்: பன்வாரிலால் புலராகித்.
உத்தரபிரலதச தமலநகரம்: லக்லனா;
உத்தரபிரலதச முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத்;
உத்தரபிரலதச
ஆளுநர்:
ஆனந்திகபன்
பலடல்.
ஒடிசா தமலநகர்: புவலனஸ்வர்;
ஒடிசா கவர்னர்: கலைஷி லால்;
ஒடிசா முதல்வர்: நவீன் பட்நாயக்.
ஜார்கண்ட் முதல்வர்: லஹமந்த் லசாரன்;
ஆளுநர்: ரலமஷ் பாய்ஸ்
ஐசிஐசிஐ
புருகடன்ஷியல்
மலஃப்
இன்சூரன்ஸ் நிறுவப்பட்டது: 2000;
ஐசிஐசிஐ
புருகடன்ஷியல்
மலஃப்
இன்சூரன்ஸ் தமலமமயகம்: மும்மப,
மகாராஷ்டிரா;
ஐசிஐசிஐ
புருகடன்ஷியல்
மலஃப்
இன்சூரன்ஸ் CEO & MD: நாராயைன்
ஸ்ரீனிவாச கண்ைன்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிறுவப்பட்டது: ஏப்ரல்
1, 1935;
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தமலமமயகம்:
மும்மப, மகாராஷ்டிரா;
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர்: சக்திகாந்த
தாஸ்.
Equitas Small Finance Bank Ltd நிறுவப்பட்டது:
2016;
Equitas Small Finance Bank Ltd தமலமமயகம்:
கசன்மன, தமிழ்நாடு;
Equitas Small Finance Bank Ltd MD & CEO:
வாசுலதவன் பதங்கி நரசிம்மன்;
எஸ்பிஐ நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூமல 1955;
எஸ்பிஐ தமலமமயகம்: மும்மப;
எஸ்பிஐ தமலவர்: திலனஷ் குமார் காரா
லபங்க் ஆஃப் பலராடா நிறுவப்பட்டது: 20
ஜூமல 1908;
பாங்க் ஆஃப் பலராடா தமலமமயகம்:
வலதாதரா, குஜராத்;
பாங்க் ஆஃப் பலராடா நிர்வாக இயக்குனர் &
CEO: சஞ்சீவ் சாதா;
லபங்க் ஆஃப் பலராடா லடக்மலன்:
இந்தியாவின் சர்வலதச வங்கி;
லபங்க் ஆஃப் பலராடா ஒருங்கிமைந்த
வங்கிகள்: லதனா வங்கி & விஜயா வங்கி 2019
இல்.
மாஸ்டர்கார்டு நிறுவப்பட்டது: 16 டிசம்பர்
1966;
மாஸ்டர்கார்டு தமலமமயகம்: நியூயார்க்,
அகமரிக்கா;
Mastercard CEO: Michael Miebach;
மாஸ்டர்கார்டு கசயல் தமலவர்: அஜய்
பங்கா.
ஆக்சிஸ் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 3 டிசம்பர்
1993;
ஆக்சிஸ் வங்கியின் தமலமமயகம்: மும்மப;
ஆக்சிஸ் வங்கியின் MD & CEO: அமிதாப்
சவுத்ரி;
ஆக்சிஸ் வங்கியின் தமலவர்: ராலகஷ்
மகிஜா;
ஆக்சிஸ் லபங்க் லடக்மலன்: பத்தி கா நாம்
ஜிந்தகி.
கசன்ட்ரல்
லபங்க்
ஆஃப்
இந்தியா
நிறுவப்பட்டது: 21 டிசம்பர் 1911;
கசன்ட்ரல்
லபங்க்
ஆஃப்
இந்தியா
தமலமமயகம்: மும்மப, மகாராஷ்டிரா;
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கசன்ட்ரல் லபங்க் ஆஃப் இந்தியா எம்டி &
சிஇஓ: மடம் கவங்கட ராவ்.
CSB வங்கியின் தமலமமயகம்: திருச்சூர்,
லகரளா;
CSB வங்கியின் CEO: C.VR. ராலஜந்திரன்;
CSB வங்கி நிறுவப்பட்டது: 26 நவம்பர் 1920,
திருச்சூர்.
DRDO தமலவர் : டாக்டர் ஜி சதீஷ் கரட்டி.
DRDO தமலமமயகம்: புது தில்லி.
இந்திய விமானப்பமட நிறுவப்பட்டது: 8
அக்லடாபர் 1932;
இந்திய விமானப்பமட தமலமமயகம்: புது
தில்லி;
இந்திய விமானப்பமட தமலமம தளபதி:
விலவக் ராம் சவுதாரி.
ஹூண்டாய் லமாட்டார் நிறுவனத்தின்
தமலமமயகம்: சிலயால், கதன் ககாரியா.
இந்திய கசய்தித்தாள் சங்கம் நிறுவப்பட்டது:
27 பிப்ரவரி 1939;
இந்திய
கசய்தித்தாள்
சங்கத்தின்
தமலமமயகம்: புது தில்லி.
உத்தரகாண்ட் தமலநகரங்கள்: லடராடூன்
(குளிர்காலம்), மகர்மசன் (லகாமட);
உத்தரகாண்ட்
ஆளுநர்:
கலப்டினன்ட்
கஜனரல் குர்மித் சிங்;
உத்தரகாண்ட் முதல்வர்: புஷ்கர் சிங் தாமி.
பிரம்லமாஸ்
ஏலராஸ்லபஸ்
லிமிகடட்
நிறுவனர்: ஏ. சிவதாணு பிள்மள;
பிரம்லமாஸ்
ஏலராஸ்லபஸ்
லிமிகடட்
நிறுவப்பட்டது: 12 பிப்ரவரி 1998;
பிரம்லமாஸ்
ஏலராஸ்லபஸ்
லிமிகடட்
தமலமமயகம்: புது தில்லி.
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IFFCO-TOKIO கஜனரல் இன்சூரன்ஸ் CEO:
அனாமிகா ராய் ராஷ்ட்ராவர் (27 மார்ச் 2020–);
IFFCO-TOKIO
கபாதுக்
காப்பீட்டுத்
தமலமமயகம்: குருகிராம்;
இந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிக்ஸ் லிமிகடட்
நிறுவப்பட்டது: 1940;
ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிக்ஸ் லிமிகடட்
தமலமமயகம்: கபங்களூரு, கர்நாடகா;
ஹிந்துஸ்தான் ஏலராநாட்டிக்ஸ் லிமிகடட்
சிஎம்டி: ஆர் மாதவன்.
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பலரஷன் லிமிகடட்
தமலவர்: ஸ்ரீகாந்த் மாதவ் மவத்யா;
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பலரஷன் லிமிகடட்
தமலமமயகம்: புது தில்லி;
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பலரஷன் லிமிகடட்
நிறுவப்பட்டது: 30 ஜூன் 1959;
லநஷனல் லபகமண்ட்ஸ் கார்ப்பலரஷன்
ஆஃப் இந்தியா நிறுவப்பட்டது: 2008;
இந்திய லதசிய ககாடுப்பனவு கழகத்தின்
தமலமமயகம்: மும்மப, மகாராஷ்டிரா;
லநஷனல் லபகமண்ட்ஸ் கார்ப்பலரஷன்
ஆஃப் இந்தியா MD & CEO: திலிப் அஸ்லப.
நிதி ஆலயாக் உருவாக்கப்பட்டது: 1 ஜனவரி
2015;
NITI ஆலயாக் தமலமமயகம்: புது தில்லி;
NITI ஆலயாக் தமலவர்: நலரந்திர லமாடி;
NITI ஆலயாக் துமைத் தமலவர்: ராஜீவ்
குமார்;
NITI ஆலயாக் CEO: அமிதாப் காந்த்;
ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உைவுத் திட்டம்
நிறுவப்பட்டது: 1961;
ஐக்கிய
நாடுகளின்
உலக
உைவுத்
திட்டத்தின் தமலமமயகம்: லராம், இத்தாலி;
ஐக்கிய நாடுகளின் உலக உைவு திட்ட
நிர்வாக இயக்குனர்: லடவிட் பீஸ்லி.
பூப்பந்து
உலக
கூட்டமமப்பு
நிறுவப்பட்டது: 5 ஜூமல 1934;
பூப்பந்து
உலக
கூட்டமமப்பு
தமலமமயகம்: லகாலாலம்பூர், மலலசியா;
பூப்பந்து உலக சம்லமளனத்தின் தமலவர்:
லபால்-எரிக் லஹாயர் லார்சன்.
ட்ரூகாலர் நிறுவப்பட்டது: 1 ஜூமல 2009;
88

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ட்ரூகாலர் தமலவர்கள்: பிங் கார்டன்;
Truecaller தமலமமயகம்: ஸ்டாக்லஹாம்,
ஸ்வீடன்.
SAIL நிறுவப்பட்டது: 19 ஜனவரி 1954;
SAIL தமலமமயகம்: புது தில்லி;
SAIL CEO: லசாமா லமாண்டல்.
உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகமம
தமலமமயகம்: மாண்ட்ரீல், கனடா;
உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகமம
தமலவர்: கிலரக் ரீடி;
உலக ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு முகமம
நிறுவப்பட்டது: 10 நவம்பர் 1999;
லகாவா தமலநகர்: பனாஜி.
லகாவா கவர்னர்: பி.எஸ். ஸ்ரீதரன் பிள்மள.
லகாவா முதல்வர்: பிரலமாத் சாவந்த்.
நாசா நிர்வாகி: பில் கநல்சன்;
நாசாவின் தமலமமயகம்: வாஷிங்டன் டி.சி.,
அகமரிக்கா;
நாசா நிறுவப்பட்டது: 1 அக்லடாபர் 1958;
சர்வலதச ஆட்லடாகமாமபல் கூட்டமமப்பு
தமலமமயகம் இடம்: பாரிஸ், பிரான்ஸ்;
சர்வலதச ஆட்லடாகமாமபல் கூட்டமமப்பு
நிறுவப்பட்டது: 20 ஜூன் 1904;
லசாமாலியா தமலநகர்: கமாகடிஷு;
லசாமாலியா நாையம்: லசாமாலி ஷில்லிங்.
ஜப்பான் விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனம்
நிறுவப்பட்டது: 1 அக்லடாபர் 2003;
ஜப்பான் விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனம்
தமலமமயகம்: லசாஃபு, லடாக்கிலயா,
ஜப்பான்.
ஜப்பான் தமலநகர்: லடாக்கிலயா;
ஜப்பான் நாையம்: ஜப்பானிய கயன்;
ஜப்பான் பிரதமர்: ஃபுமிலயா கிஷிடா.
ரஷ்யாவின் தமலநகரம்: மாஸ்லகா;
ரஷ்யா நாையம்: ரூபிள்;
ரஷ்ய அதிபர்: விளாடிமிர் புடின்.
மகாராஷ்டிரா தமலநகரம்: மும்மப;
மகாராஷ்டிர ஆளுநர்: பகத் சிங் லகாஷ்யாரி;
மகாராஷ்டிரா முதல்வர்: உத்தவ் தாக்கலர.
நாகாலாந்து முதல்வர்: கநய்பியு ரிலயா;
நாகாலாந்து ஆளுநர்: கஜகதீஷ் முகி.

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

Monthly Current Affairs PDF in Tamil |December 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

இமாச்சலப் பிரலதச தமலநகரம்: சிம்லா
(லகாமட), தர்மஷாலா (குளிர்காலம்);
இமாச்சல பிரலதச ஆளுநர்: ராலஜந்திர
அர்லலகர்;
இமாச்சல பிரலதச முதல்வர்: கஜய் ராம்
தாக்கூர்.
இந்திய
மருந்துக்
கட்டுப்பாட்டாளர்
கஜனரல்: வி.ஜி. லசாமானி.
தமிழ்நாட்டின் தமலநகரம்: கசன்மன;
தமிழக முதல்வர்: மு.க.ஸ்டாலின்;
தமிழக ஆளுநர்: ஆர்.என்.ரவி.
மத்தியப் பிரலதச தமலநகரம்: லபாபால்;
மத்தியப் பிரலதச ஆளுநர்: மங்குபாய் சி.
பலடல்;
மத்திய பிரலதச முதல்வர்: சிவராஜ் சிங்
சவுகான்.
ஹரியானா தமலநகர்: சண்டிகர்;
ஹரியானா ஆளுநர்: பண்டாரு தத்தாத்லரயா.
Paytm Payments Bank நிறுவப்பட்டது: 2015;
Paytm Payments Bank தமலமமயகம்:
கநாய்டா, உ.பி.
Paytm Payments Bank நிறுவனர் & CEO: விஜய்
லசகர் சர்மா.
NSDL லபகமண்ட்ஸ் வங்கி நிறுவப்பட்டது:
1996;
NSDL லபகமண்ட்ஸ் வங்கி தமலமமயகம்:
மும்மப, மகாராஷ்டிரா;
NSDL லபகமண்ட்ஸ் வங்கியின் MD & CEO:
அபிஜித் கமலாபுர்கர்.
இந்தியா லபாஸ்ட் லபகமண்ட்ஸ் வங்கி
நிறுவப்பட்டது: 2018;
இந்தியா லபாஸ்ட் லபகமண்ட்ஸ் வங்கி
(IPPB) தமலமமயகம்: புது தில்லி, கடல்லி;
இந்தியா லபாஸ்ட் லபகமண்ட்ஸ் வங்கி
(IPPB) MD & CEO: J கவங்கட்ராமு;
கர்நாடக
முதல்வர்:
பசவராஜ்
எஸ்
கபாம்மம;
கர்நாடக ஆளுநர்: தாவர் சந்த் ககலாட்;
கர்நாடகா தமலநகர்: கபங்களூரு.
புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் தமலமமயகம்:
ஷாங்காய், சீனா;
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புதிய வளர்ச்சி வங்கியின் தமலவர்:
மார்லகாஸ் பிராலடா ட்ராய்லஜா;
புதிய வளர்ச்சி வங்கி நிறுவனர்: BRICS;
புதிய லமம்பாட்டு வங்கி நிறுவப்பட்டது: 15
ஜூமல 2014;
ராணுவ தளபதி: மலனாஜ் முகுந்த் நரவலன.
கடற்பமடத் தமலவர்: அட்மிரல் ஆர் ஹரி
குமார்;
இந்திய கடற்பமட நிறுவப்பட்டது: 26
ஜனவரி 1950;
தமலவர் DRDO: டாக்டர் ஜி சதீஷ் கரட்டி.
DRDO தமலமமயகம்: புது தில்லி.
உத்தரபிரலதச தமலநகரம்: லக்லனா;
உத்தரபிரலதச முதல்வர்: லயாகி ஆதித்யநாத்;
உத்தரபிரலதச
ஆளுநர்:
ஆனந்திகபன்
பலடல்.
FIDC 2004 இல் உருவாக்கப்பட்டது;
FIDC மும்மபமயத் தமலமமயிடமாகக்
ககாண்டுள்ளது
RBL வங்கி நிறுவப்பட்டது: 1943;
RBL வங்கியின் தமலமமயகம்: மும்மப,
மகாராஷ்டிரா;
RBL வங்கியின் CEO & MD: விஸ்வவீர்
அஹுஜா;
RBL வங்கி லடக்மலன்: அப்லனா கா வங்கி.
கசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்லசஞ்ச் லபார்டு
ஆஃப் இந்தியா நிறுவப்பட்டது: 12 ஏப்ரல்
1992
கசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்லசஞ்ச் லபார்டு
ஆஃப் இந்தியா தமலமமயகம்: மும்மப.
கசக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்லசஞ்ச் லபார்டு
ஆஃப் இந்தியா ஏகஜன்சி நிர்வாகி: அஜய்
தியாகி.
எரிசக்தி திறன் லசமவகள் தமலமமயகம்:
புது தில்லி;
எரிசக்தி திறன் லசமவகள் நிறுவப்பட்டது:
2009;
எரிசக்தி திறன் லசமவகள் தமலவர்கள்:
அருண் குமார் மிஸ்ரா.
Equitas Small Finance Bank Ltd நிறுவப்பட்டது:
2016;
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Equitas Small Finance Bank Ltd தமலமமயகம்:
கசன்மன, தமிழ்நாடு;
Equitas Small Finance Bank Ltd பகுதி லநர
தமலவர்: அருண் ராமநாதன்;
Equitas Small Finance Bank Ltd லடக்மலன்: It’s
Fun Banking
சவுத் இந்தியன் வங்கி நிறுவப்பட்டது: 29
ஜனவரி 1929;
சவுத் இந்தியன் வங்கியின் தமலமமயகம்:
திருச்சூர், லகரளா;
சவுத் இந்தியன் வங்கியின் MD & CEO: முரளி
ராமகிருஷ்ைன்.
கபடரல்
வங்கியின்
தமலமமயகம்:
ஆலுவா, லகரளா;
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ஃகபடரல் வங்கியின் MD & CEO: ஷியாம்
சீனிவாசன்;
• ஃகபடரல் வங்கி லடக்மலன்: Your Perfect
Banking Partner.
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