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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 
 

உலக தராபாட்டிக்ஸ் கண்டுபிடிப்புகளின் லையைாக 

ைாற சீனா 5 ஆண்டு திட்டத்லே 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது 

2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகளாவிய ர ாபாட்டிக்ஸ் 

கண்டுபிடிப்பு மையைாக ைாறும் இலக்மக அமைய 

சீனா ஐந்தாண்டு சாமல வம பைத்மத 

அறிவித்துள்ளது. 

சீனாவின் ததாழில்துமை ைற்றும் தகவல் 

ததாழில்நுட்ப அமைச்சகம், 2021 ைற்றும் 2025 க்கு 

இமையில் நாட்டின் ர ாபாட்டிக்ஸ் துமையில் 

இருந்து இயக்க வருைானம் ஆண்டுக்கு 20% 

அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

2016 முதல் 2020 வம , இத்துமை ச ாசரியாக 15% 

வளர்ச்சி விகிதத்தில் விரிவமைந்தது. கைந்த ஆண்டு, 

இயக்க வருைானம் முதல் முமையாக 100 பில்லியன் 

யுவாமன ($15.69 பில்லியன்) தாண்டியது. 
 

உலகின் மிக நீளைான சைட்தரா ரயில் பாலே 

சீனாவில் திறக்கப்பட்டுள்ளது 

ஷாங்காய் இ ண்டு புதிய தைட்ர ா பாமதகமளத் 

திைந்து, உலகின் மிகப்தபரிய தைட்ர ா 

தநட்தவார்க்மகக் தகாண்ை நக ைாகத் திகழ்கிைது. 

புதிய பாமதகளுைன், ஷாங்காயின் தைட்ர ா 

தநட்தவார்க்கின் தைாத்த நீளம் 831 கிமீ வம  

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, இது உலகிரலரய மிக 

நீளைானது. சீனாவின் ஷாங்காய் இ ண்டு புதிய 

தைட்ர ா பாமதகமளத் திைந்தது – வரி 14 ைற்றும் 

மலன் 18 இன் முதல் கட்ைம். 

இ ண்டு புதிய வழித்தைங்களின் திைப்பு 

ஷாங்காயில் முழு தானியங்கி தைட்ர ா 

பாமதகளின் எண்ணிக்மகமய ஐந்தாகக் தகாண்டு 

வரும், 167 கிமீ இயக்க நீளம், முதல் முமையாக 

உலகில் முதல் இைத்மதப் பிடிக்கும். 
 

ரஷ்யாவின் புதிய லைப்பர்தொனிக் சிர்கான் 

ஏவுகலை 2022 தொேலன செய்ேது. 

 ஷ்யா ஒரு ரபார்க்கப்பலில் இருந்து 10 புதிய Tsirkon 

(Zircon) மைப்பர்ரசானிக் க்ரூஸ் 

ஏவுகமைகமளயும், நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்து 

ைற்ை இ ண்டு ஏவுகமைகமளயும் தவற்றிக ைாகச் 

ரசாதமன தசய்தது. 

சிர்கான் ஏவுகமை ஒலிமய விை ஒன்பது ைைங்கு 

ரவகத்தில் பைக்கும் திைன் தகாண்ைது ைற்றும் 1,000 

கிரலாமீட்ைர் (620 மைல்) தூ ம் வம  

தசல்லக்கூடியது. 

சிர்ரகான் குரூஸ் ஏவுகமை  ஷ்யாவின் 

மைப்பர்ரசானிக் ஆயுதக் களஞ்சியத்தில் 

அவன்கார்ட் கிமளடு வாகனங்கள் ைற்றும் 

வான்வழி ஏவப்பட்ை கின்சல் (ைாகர்) 

ஏவுகமைகளுைன் ரசரும். 
 

தகாவிட்-19 புதிய வலக ‘IHU’ பிரான்சில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

பி ான்சில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் ைற்றும் 

வல்லுநர்கள் COVID-19 இன் புதிய ைாறுபாட்மை 

‘IHU’ என்று அமையாளம் கண்டுள்ளனர். 

புதிய ைாறுபாடு ஓமிக் ாமன விை மிகவும் பிைழ்ந்த 

திரிபு என்று கூைப்படுகிைது. 1.640.2 அல்லது IHU 

ைாறுபாடு IHU தைடிட்ைர னி இன்ஃதபக்ஷனில் 

உள்ள கல்வியாளர்களால் முதலில் அமையாளம் 

காைப்பட்ைது ைற்றும் 46 பிைழ்வுகமளக் 

தகாண்டுள்ளது, இது Omicron ஐ விை அதிகைாகும். 

இந்த புதிய ைாறுபாட்டின் கிட்ைத்தட்ை 12 

வழக்குகள் ைார்தசய்ல்ஸ் அருரக பதிவாகியுள்ளன 

ைற்றும் ஆப்பிரிக்க நாைான ரகைரூனுைன் 

இமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், உலகின் 

தபரும்பாலான பகுதிகளில் ஓமிக் ான் திரிபு 

இன்னும் ஆதிக்கம் தசலுத்துகிைது. 
 

சூடான் பிரேைர் அப்ேல்லா ைம்தடாக் பேவி 

விலகுவோக அறிவித்ோர் 

சூைான் பி தைர் அப்தல்லா ைம்ரைாக் ஜனவரி 02, 

2022 அன்று பதவி விலகுவதாக அறிவித்தார். 

நாட்டில் அ சியல் முட்டுக்கட்மை ைற்றும் 

ப வலான ஜனநாயக சார்பு எதிர்ப்புகமள 

ஏற்படுத்திய இ ாணுவ சதிமய ததாைர்ந்து இந்த 

முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 66 வயதான ைம்ரைாக் 

சூைானின் 15வது பி தை ாக 2019 முதல் 2022 வம  

பதவி வகித்தார். 
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முன்னாள் இங்கிலாந்து பிரேைர் தடானி பிதளர், 2022 

ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்ே ராயல் ஆர்டரில் 

இலைந்துள்ளார் 

முன்னாள் பிரிட்டிஷ் பி தைர் ரைானி பிரளயர், 

ைச்சஸ் ஆஃப் கார்ன்வால் ைற்றும் பர ானஸ் 

அரைாஸ் ஆகிரயார் இங்கிலாந்தின் பழமையான 

ைற்றும் மூத்த வீ ாங்கமனயான ஆர்ைர் ஆஃப் தி 

கார்ைரின் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பை 

உள்ளனர். 

முன்னாள் பி தைர் இப்ரபாது ‘சர் ரைானி’ என்று 

அமழக்கப்படுவார். நியைனங்கள்  ாணியின் 

தனிப்பட்ை விருப்பைாகும், அவருக்கு 24 “மநட் 

ைற்றும் தபண் ரதாழர்கள்” உள்ளனர். 
 

இந்திய வம்ொவளி தகப்டன் ைர்பிரீத் ெண்டி சேன் 

துருவத்லே அலடந்ோர் 

இந்திய வம்சாவளிமயச் ரசர்ந்த பிரிட்டிஷ் சீக்கிய 

இ ாணுவ அதிகாரி ைற்றும் பிசிரயாதத பிஸ்ட், 

ரபாலார் ப்ரீத் என்றும் அமழக்கப்படும் ரகப்ைன் 

ைர்ப்ரீத் சண்டி, ததன் துருவத்திற்குத் தனியாக 

ஆத வற்ை ைமலரயற்ைத்மத முடித்த முதல் 

வண்ைப் தபண் என்ை வ லாற்மைப் 

பமைத்துள்ளார். 

மைனஸ் 50 டிகிரி தசல்சியஸ் தவப்பநிமல ைற்றும் 

60 மைல் ரவகத்தில் காற்றின் ரவகத்மத எதிர்த்துப் 

ரபா ாடும் ரபாது, 700 மைல்கள் (1,127 

கிரலாமீட்ைர்) பயைம் தசய்தபின் ரகப்ைன் சண்டி 

தனது வ லாற்மை உருவாக்கும் சாதமனமய 

அறிவித்தார். 
 

OPEC புதிய சபாதுச் செயலாளராக குலவத்தின் 

லைேம் அல் லகலை நியமித்துள்ளது 

தபட்ர ாலியம் ஏற்றுைதி நாடுகளின் அமைப்பு 

(OPEC) குமவத் எண்தைய் நிர்வாகி மைதம் அல் 

மகமை அதன் புதிய தபாதுச் தசயலாள ாக 

நியமித்துள்ளது, ஏதனனில் கர ானா மவ ஸ் 

ததாற்றுரநாயிலிருந்து ரலசான மீட்சிக்கு ைத்தியில் 

எண்தைய் ரதமவ ததாைர்ந்து ரைம்பட்டு 

வருகிைது. 

குமவத் தபட்ர ாலியம் கார்ப்பர ஷனின் மூத்த 

அதிகாரியும், 2017 முதல் ஜூன் 2021 வம  

குமவத்தின் ஓதபக் கவர்னருைான அல் தகய்ஸ், 

முகைது பார்கிண்ரைாவுக்குப் பதிலாக ஆகஸ்ட் 

ைாதம் குழுவின் ஆட்சிமயப் தபறுவார். 
 

National News 
 

ஜவைர்லால் தநரு ொலலயின் சபயர் ‘நதரந்திர 

தைாடி ைார்க்’ என்று சபயரிட்டுள்ளனர் 

சிக்கிம் ஆளுநர் கங்கா பி சாத் புதிய சாமலக்கு 

நர ந்தி  ரைாடி ைார்க் என்று தபயரிட்டுள்ளனர். 

கிரயாங்சாலா, 4வது மைலில் இருந்து கபி 

லுங்ரசாக்கின் கீழ் உள்ள சாமலமய ஆளுநர் 

பார்மவயிட்ைார். இது ஜவைர்லால் ரநரு 

ைார்க்கத்திற்கு ைாற்ைாகும். 

ரதசிய தநடுஞ்சாமல 310 இல் உள்ள ரதசிய 

நிமனவுச்சின்னம் எல்மல சாமலகள் அமைப்பால் 

கட்ைப்பட்ைது இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் 

நாதுலா எல்மலமய அமைவது எளிதாக இருக்கும். 
 

தேர்ேல் பத்திரங்களின் 19வது ேவலைக்கு 

அரொங்கம் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

உத்த ப் பி ரதசம், உத்த கண்ட், பஞ்சாப், 

இைாச்சலப் பி ரதசம் ைற்றும் ரகாவா ஆகிய ஐந்து 

ைாநிலங்களில் சட்ைைன்ைத் ரதர்தல்களுக்கு 

முன்னதாக, 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் 10 

ஆம் ரததி வம  விற்பமனக்கு திைக்கப்படும் 19 வது 

தவமை ரதர்தல் பத்தி ங்கமள தவளியிடுவதற்கு 

அ சாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

19வது தவமை விற்பமனயில், பா த ஸ்ரைட் வங்கி 

(SBI), அதன் 29 சிைப்புக் கிமளகள் மூலம் ரதர்தல் 

பத்தி ங்கமள தவளியிடுவதற்கும் 

பைைாக்குவதற்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது 
 

‘பதே பாரத்’ வாசிப்பு பிரச்ொரத்லே ேர்தைந்திர 

பிரோன் சோடங்கினார் 

ைத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்ரைந்தி  பி தான் 100 

நாள் வாசிப்பு பி ச்சா த்மத ‘பரத பா த்’ 

ததாைங்கினார். 

100 நாட்கள் வாசிப்பு பி ச்சா த்தின் ததாைக்கைானது 

ரதசிய கல்விக் தகாள்மக (NEP) 2020 உைன் 

ஒத்துப்ரபாகிைது, இது குழந்மதகளுக்கான 

ைகிழ்ச்சியான வாசிப்பு கலாச்சா த்மத 

ஊக்குவிப்பதில் வலியுறுத்துகிைது, இது 

குழந்மதகளுக்கு உள்ளூர் / தாய்தைாழியில் / 

வயதுக்கு ஏற்ை புத்தகங்கள் கிமைப்பமத உறுதி 

தசய்கிைது. பி ாந்திய/பழங்குடி தைாழி. 

பரத பா த் பி ச்சா ம் பால்வதிகாவில் இருந்து 8 

ஆம் வகுப்பு வம  படிக்கும் குழந்மதகமள 

மையைாகக் தகாண்டிருக்கும். வாசிப்பு பி ச்சா ம் 

ஜனவரி 1, 2022 முதல் ஏப் ல் 10, 2022 வம  100 

நாட்களுக்கு (14 வா ங்கள்) ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 
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தைஜர் தியான் ெந்த் விலளயாட்டு 

பல்கலலக்கழகத்திற்கு பிரேைர் தைாடி அடிக்கல் 

நாட்டுகிறார் 

மீ ட்டில் உள்ள ரைஜர் தியான் சந்த் விமளயாட்டு 

பல்கமலக்கழகத்துக்கு பி தைர் நர ந்தி  ரைாடி 

அடிக்கல் நாட்டுகிைார். சுைார் 700 ரகாடி ரூபாய் 

ைதிப்பீட்டில் மீ ட்டில் உள்ள சர்தானா நகரின் 

சாலவா ைற்றும் மகலி கி ாைங்களில் 

பல்கமலக்கழகம் நிறுவப்படும். 

540 தபண்கள் ைற்றும் 540 ஆண் விமளயாட்டு 

வீ ர்கள் உட்பை 1080 விமளயாட்டு வீ ர்களுக்கு 

பயிற்சி அளிக்கும் திைன் பல்கமலக்கழகம் 

தகாண்டிருக்கும். 

 

பவர் எக்ஸ்தெஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிசடட்டில் 5% 

பங்குகலள வாங்க NTPC திட்டமிட்டுள்ளது 

பவர் எக்ஸ்ரசஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிதைட் 

(பிஎக்ஸ்ஐஎல்) இல் அ சுக்கு தசாந்தைான மின் 

உற்பத்தி நிறுவனைான என்டிபிசி லிமிதைட் 5 

சதவீத பங்குகமள வாங்க உள்ளது. 

2023-24 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவின் தைாத்த 

மின்சா  விநிரயாகத்தில் ஸ்பாட் பவர் சந்மதயின் 

பங்மக 25 சதவீதைாக விரிவுபடுத்த அ சாங்கம் 

திட்ைமிட்டுள்ளது என்பமத கவனத்தில் தகாள்ள 

ரவண்டும். தற்ரபாது, குறுகிய கால மின் 

வர்த்தகத்தின் அளவு சுைார் 5 சதவீதைாக உள்ளது. 

 

ெட்டப்பூர்வ திருைை வயலே உயர்த்துவது 

சோடர்பான ைதொோலவ ஆய்வு செய்ய 31 தபர் 

சகாண்ட குழுவில் சுஷ்மிோ தேவ் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

ஒர  ஒரு தபண் பி திநிதி உட்பை தைாத்தம் 31 

உறுப்பினர்கமளக் தகாண்ை “குழந்மத திருைைத் 

தமை (திருத்தம்) ைரசாதா, 2021”ஐ ஆய்வு 

தசய்வதற்காக நாைாளுைன்ை நிமலக்குழு 

அமைக்கப்பட்ைது. 

தைாத்தமுள்ள 31 உறுப்பினர்களில், டிஎம்சி எம்பி 

சுஷ்மிதா ரதவ் குழுவில் உள்ள ஒர  தபண் 

பி திநிதி. இந்தியாவில் தபண்களுக்கான 

சட்ைப்பூர்வ திருைை வயமத 18ல் இருந்து 21ஆக 

உயர்த்தி ஆண்களுக்கு இமையாக இந்த ைரசாதா 

தகாண்டு வ  முயற்சிக்கிைது. 

 

ைத்திய அலைச்ெர் அஸ்வினி லவஷ்ைவ் “இந்தியா 

செமிகண்டக்டர் மிஷன்” சோடங்கினார். 

தகவல் ததாழில்நுட்ப அமைச்சர் அஷ்வினி 

மவஷ்ைவ், இந்தியாவில் குமைக்கைத்தி தசதில் 

புமனயமைப்பு வசதிகமள அமைப்பதற்கு தபரிய 

முதலீடுகமள ஈர்ப்பதற்காக இந்திய 

தசமிகண்ைக்ைர் மிஷன் (ஐஎஸ்எம்) ததாைங்கினார். 

ஆர்வமுள்ள நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் 

குமைக்கைத்திகள் ைற்றும் காட்சி உற்பத்தி சூழமல 

ரைம்படுத்துவதற்காக மையத்தால் 

அமழக்கப்படுகின்ைன. ISM என்பது டிஜிட்ைல் 

இந்தியா கார்ப்பர ஷனில் உள்ள ஒரு சிைப்பு 

ைற்றும் சுதந்தி ைான வணிகப் பிரிவாகும். 

டிஸ்ப்ரள ஃரபப்கமள அமைப்பதற்கான 

திட்ைத்திற்கு திட்ை ைதிப்பில் 50 சதவீதம் வம  

நிதியுதவி வழங்கப்படும் (ஒரு ஃரபபிற்கு ரூ. 12,000 

ரகாடி உச்சவ ம்பு). 
 

கல்வி அலைச்ெர் ேர்தைந்திர பிரோன் நீட் 3.0ஐ 

சோடங்கி லவத்ோர் 

ைத்திய கல்வி அமைச்சர், தர்ரைந்தி  பி தான், 

ததாழில்நுட்பத்திற்கான ரதசிய கல்விக் கூட்ைணி 

(NEAT 3.0), ைற்றும் அகில இந்திய ததாழில்நுட்பக் 

கல்வி கவுன்சில் (AICTE) பரிந்தும த்த பி ாந்திய 

தைாழி பாைப்புத்தகங்கமள அறிமுகப்படுத்தினார். 

NEAT 3.0 ைாைவர்களுக்கு ஒர  தளத்தில் சிைந்த-

வளர்ச்சியமைந்த எட்-தைக் தீர்வுகள் ைற்றும் 

படிப்புகமள வழங்குவமத ரநாக்கைாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

குறிப்பாக தபாருளாதா த்தில் பின்தங்கிய 

ைாைவர்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

இது அ சு (அதன் தசயல்படுத்தும் நிறுவனைான 

AICTE மூலம்) ைற்றும் கல்வித் ததாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்களுக்கு இமைரயயான தபாது-தனியார் 

கூட்டு ைாதிரி. 
 

ெர்வதேெ தயாகா அகாடமிக்கு ஆயுஷ் அலைச்ெர் 

அடிக்கல் நாட்டினார் 

ததலுங்கானா ைாநிலம் ஐத ாபாத்தில் உள்ள 

ைார்ட்ஃபுல்தனஸ் இன்ைர்ரநஷனல் ரயாகா 

அகாைமிக்கு ைத்திய ஆயுஷ் அமைச்சர் சர்பானந்தா 

ரசாரனாவால் அடிக்கல் நாட்டினார். 

ஆசாதி கா அம்ரித் ைரைாத்சவின் ஒரு பகுதியாக 75 

ரகாடி சூரியைஸ்கர் முயற்சிமயயும் அவர் 

ததாைங்கினார். அகாைமியானது பயிற்சித் 

திட்ைங்கள் மூலம் சமூகத்தின் அமனத்து 

ைட்ைங்கமளயும் அமைய முயற்சிக்கிைது, இமவ 

சர்வரதச குழுவால் கண்காணிக்கப்படும். 
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ராஜ் குைார் சிங் ோனியங்கி உற்பத்திக் 

கட்டுப்பாட்லட நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர் 

மின்சா ம் ைற்றும் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி அமைச்சர்,  ாஜ் குைார் சிங், தானியங்கி 

உற்பத்திக் கட்டுப்பாட்மை (AGC) நாட்டுக்கு 

அர்ப்பணித்துள்ளார். 

இந்தியாவின் மின்சக்தி அமைப்பின் 

அதிர்தவண்மையும் அதன் மூலம் 

நம்பகத்தன்மைமயயும் ப ாைரிக்க ஒவ்தவாரு 

நான்கு வினாடிகளுக்கும் AGC மின் உற்பத்தி 

நிமலயங்களுக்கு சிக்னல்கமள அனுப்புகிைது. 
 

GoI முேன்லையான UJALA திட்டம் 7 ஆண்டுகள் 

நிலறவலடந்ேது 

மின்சா  அமைச்சகத்தின் முதன்மையான UJALA 

திட்ைம் ஜனவரி 05, 2022 அன்று LED விளக்குகமள 

விநிரயாகம் தசய்து  ஏழு ஆண்டுகமள 

தவற்றிக ைாக நிமைவு தசய்துள்ளது. 

அமனவருக்கும் ைலிவு விமலயில் எல்இடி மூலம் 

உன்னத் ரஜாதி (UJALA) திட்ைம் இந்திய பி தைர் திரு 

நர ந்தி  ரைாடியால் ஜனவரி 05, 2015 அன்று 

ததாைங்கப்பட்ைது. 
 

தஜ.சி.செௌத்ரி, எண் கணிேத்தில் முேல் கின்னஸ் 

உலக ொேலனலயப் சபற்றுள்ளார் 

இந்தியாவின் சிைந்த எண் கணிதவியலாளர்களில் 

ஒருவ ான ரஜ.சி. தசௌத்ரி, எண் கணிதத்தில் முதல் 

கின்னஸ் உலக சாதமனமயயும், 2022 ஆம் ஆண்டின் 

முதல் உலக சாதமனமயயும் பமைத்துள்ளார், 

பு ாதன அறிவியமலப் பற்றி சுைார் 6000 

பங்ரகற்பாளர்களுக்கு யுமனதைட் ஸ்ரைட்ஸ் 

யுமனதைட் கிங்ைம் ைத்திய கிழக்கு ைற்றும் 

இந்தியாவிலிருந்து ரசர்ந்தார். 

கின்னஸ் உலக சாதமன பமைத்த லண்ைன் 

அலுவலகம் இந்த சாதமனக்காக “நியூை ாலஜி” 

என்ை புதிய வமகமய திைந்துள்ளது. 

கிரீஸ், எகிப்து, சீனா, கல்தியா ைற்றும் இந்தியா 

ரபான்ை பண்மைய கலாச்சா ங்களில் ப வலாக 

உள்ள எண் கணிதம் குறித்த விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்த, CNPL (தசௌத்ரி நம்பர ா பிம ரவட் 

லிமிதைட்) ைற்றும் இந்திய எண் கணித நிறுவனம் 

இமைந்து இந்த முயற்சிமய ஏற்பாடு தசய்துள்ளன. 
 

தேர்ேலில் தபாட்டியிடும் தவட்பாளர்களுக்கான 

செலவு வரம்லப தேர்ேல் ஆலையம் உயர்த்தியுள்ளது 

பைவீக்கம் அதிகரித்துள்ளதால், நாைாளுைன்ை 

ைற்றும் சட்ைைன்ை ததாகுதிகளில் ரபாட்டியிடும் 

ரவட்பாளர்களுக்கான ரதர்தல் தசலவு வ ம்மப 

இந்திய ரதர்தல் ஆமையம் உயர்த்தியுள்ளது. 

புதிய வ ம்புகள் நாட்டில் நமைதபைவுள்ள 

அமனத்து ரதர்தல்களுக்கும் தபாருந்தும். ரதர்தல் 

தசலவு வ ம்பில் முந்மதய தபரிய திருத்தம் 2014 

இல் தசய்யப்பட்ைது. 

2020ல் இது ரைலும் 10% அதிகரிக்கப்பட்ைது. 

தசலவுக் கா ணிகள் ைற்றும் பிை ததாைர்புமைய 

சிக்கல்கமள ஆய்வு தசய்யவும், தபாருத்தைான 

பரிந்தும கமள வழங்கவும் EC ஒரு குழுமவ 

அமைத்தது 

நாைாளுைன்ை ரதர்தல் தசலவுக்கான உச்சவ ம்பு 

தபரிய ைாநிலங்களில் 70 லட்சத்தில் இருந்து 95 லட்ச 

ரூபாயாகவும், சிறிய ைாநிலங்களில் 54 

லட்சத்திலிருந்து 75 லட்சைாகவும் 

உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 
 

ஓமிக்ராலனக் கண்டறிய இந்தியாவில் 

ேயாரிக்கப்பட்ட முேல் கிட் ‘OmiSure’ ஐ ICMR 

அங்கீகரித்துள்ளது 

இந்திய ைருத்துவ ஆ ாய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) SARS-

CoV-2 தகார ானா மவ ஸின் Omicron 

ைாறுபாட்மைக் கண்ைறிவதற்கான ரசாதமனக் 

கருவிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

ைாைாவால் உருவாக்கப்பட்ை ரகாவிட் கிட் 

‘OmiSure’ என்று அமழக்கப்படுகிைது, ரைலும் இது 

Omicron ைாறுபாட்மைக் கண்ைறிவதற்கான ஒரு 

ரைம்பாடு ஆகும். 

இந்த கருவிமய ைாைா தைடிக்கல் ைற்றும் 

ையக்னாஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. 

உற்பத்தியாளரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி 

ரசாதமனகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

ததாகுப்பிலிருந்து ததாகுதி நிமலத்தன்மைக்கான 

தபாறுப்பு உற்பத்தியாளரிைம் உள்ளது. 
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குஜராத் முேல்வர் பூதபந்திர பதடல் ைாைவர் 

சோடக்க ைற்றும் புதுலை சகாள்லக 2.0 ஐ 

அறிமுகப்படுத்தினார் 

குஜ ாத் முதல்வர், பூரபந்தி  பரைல் அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்கு “ைாைவர் ததாைக்க ைற்றும் 

புதுமை தகாள்மக 0 (SSIP-2.0)” ததாைங்கினார். 

ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து 

பல்கமலக்கழகங்களிலும் தசயலில் உள்ள 

கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் அமைகாக்கும் 

மையங்கமள நிறுவுவதற்கான ஏற்பாடுகள் 

தகாள்மகயில் உள்ளன. 

இந்தக் தகாள்மகயானது 1,000 உயர்கல்வி 

நிறுவனங்கள் ைற்றும் 10,000 புத்தாக்கம் ைற்றும் 

ததாழில்முமனவுப் பள்ளிகளில் 50 லட்சம் 

ைாைவர்கமள உள்ளைக்குவமத ரநாக்கைாகக் 

தகாண்டுள்ளது. 

 

State News 
 

உ.பி.யின் ஜான்சி ரயில் நிலலயம் ‘வீராங்கலன 

லக்ஷ்மிபாய் ரயில் நிலலயம்‘ என சபயர் 

ைாற்றப்பட்டுள்ளது 

உ.பி., ைாநிலம் ஜான்சியில் உள்ள ஜான்சி  யில் 

நிமலயத்திற்கு,  ாணி லட்சுமிபாய் தபயம  

மவத்து, ‘வீ ாங்கமன லட்சுமிபாய்  யில் நிமலயம்’ 

என, உ.பி., அ சு தபயர் ைாற்ைம் தசய்துள்ளதாக, 

உ.பி., முதல்வர், ரயாகி ஆதித்யநாத் 

அறிவித்துள்ளார். 

இதற்கான அறிவிப்மப உ.பி முதல்வர் ரயாகி 

ஆதித்யநாத் தவளியிட்ைார். 

இதற்கான அறிவிப்மப, உ.பி., அ சு 

தவளியிட்டுள்ளது, ரைலும், இந்த ைாற்ைத்மத 

அைல்படுத்த,  யில்ரவ ஆயத்த பணிகமள 

துவக்கியுள்ளது. முன்னதாக முகல்ச ாய்  யில் 

நிமலயம் Pt என ைறுதபயரிைப்பட்ைது. தீன் தயாள் 

உபாத்யாயா சந்திப்பு ைற்றும் மபசாபாத்  யில் 

நிமலயம் அரயாத்தி கான்ட். 
 

ஒடிொ 2022 இல் ஓய்வூதியம் சபறுபவர்களுக்கான 

டிஜிட்டல் லலஃப் ொன்றிேழ் முலறலய 

அறிமுகப்படுத்தியது 

ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக், ைாநில அ சின் 

ஓய்வூதியம் தபறுபவர்களின் அமையாளச் 

சரிபார்ப்பு ைற்றும் வாழ்க்மகச் சான்றிதழ்கமளச் 

சைர்ப்பிப்பதற்கான ஆன்மலன் ரசமவமயத் 

ததாைங்கியுள்ளார். 

ஒடிசா சிவில் சர்வீசஸில் புதிதாக 

பணியைர்த்தப்பட்ை 153 அதிகாரிகளுக்கான 

ரநாக்குநிமல நிகழ்ச்சியில் கலந்துதகாண்ைரபாது, 

முதலமைச்சர் புதிய முயற்சிமய கிட்ைத்தட்ை 

ததாைங்கினார். 

இந்த வசதி ைாநிலம் முழுவதும் அமைந்துள்ள ‘ரைா 

ரசவா ரகந்தி ா’க்களிலும் கிமைக்கும். டிஜிட்ைல் 

மலஃப் சான்றிதழ்கள் ைற்றும் இ-தைய்ரி அறிமுகம் 

ஆகியமவ தனது அ சாங்கத்தின் 5T ைற்றும் ‘ரைா 

சர்க்கார்’ முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும் என்று 

பட்நாயக் கூறினார். 
 

சகாச்சி வாட்டர் சைட்தரா திட்டத்திற்காக 

கட்டப்பட்ட முேல் மின்ொர படகு 

ஒப்பலடக்கப்பட்டது. 

ரக ளாவில், தகாச்சி வாட்ைர் தைட்ர ா 

திட்ைத்திற்காக கட்ைப்பட்ை முதல் ரபட்ைரியில் 

இயங்கும் மின்சா  பைகு தகாச்சி தைட்ர ா  யில் 

லிமிதைட் நிறுவனத்திைம் ஒப்பமைக்கப்பட்ைது. 

747 ரகாடி ரூபாய் தசலவில் தகாச்சி வாட்ைர் 

தைட்ர ா திட்ைத்திற்காக தகாச்சி கப்பல் கட்டும் 23 

பைகுகளில் முழு குளிரூட்ைப்பட்ை பைகும் ஒன்று. 

தகாச்சி வாட்ைர் தைட்ர ா அமைப்பில் 78 பைகுகள் 

இருக்கும், 76 வழித்தை கிரலாமீட்ைர்களில் 38 

தைர்மினல்கமள இமைக்கும். 
 

லடாக்கில் பாரம்பரிய புத்ோண்டு ‘தலாெர் திருவிழா’ 

சகாண்டாடப்பட்டது 

லைாக்கில் ரலாசர் திருவிழா திதபத்திய 

தபௌத்தத்தின் பா ம்பரிய அட்ைவமையில் 

புத்தாண்டு ததாைக்கத்தில் தகாண்ைாைப்படுகிைது. 

இது லைாக் பகுதியில் உள்ள புத்த சமூகத்தால் 

தகாண்ைாைப்படுகிைது. 

திதபத்திய நாட்காட்டியின் 11 ைாதங்களில் 1வது 

நாமளக் குறிக்கும் திதபத்திய சந்தி  நாட்காட்டியின் 

ததாைக்கத்திலிருந்து 15 நாட்கள் ரலாசர் 

திருவிழாவாகும். ரலாசர் என்பது திதபத்திய 

வார்த்மதயின் அர்த்தம் ‘புத்தாண்டு’. 
 

லடாக்கின் பிற பிரபலைான திருவிழாக்கள்: 

Phyang Tsedup திருவிழா 

Dosmoche திருவிழா 

தைமிஸ் திருவிழா 
 

அதிக ODF கிராைங்களில் சேலுங்கானா 

முேலிடத்தில் உள்ளது 

டிசம்பர் 31, 2021 வம  ஸ்வச் பா த் மிஷன் (கி ாமீன்) 

கட்ைம்-II திட்ைத்தின் கீழ் அதிக திைந்ததவளி ைலம் 

கழித்தல் இல்லாத (ODF பிளஸ்) கி ாைங்களின் 

பட்டியலில் ததலுங்கானா நாட்டிரலரய 

முதலிைத்தில் உள்ளது. 

ைாநிலத்தில் உள்ள 14,200 கி ாைங்களில் 13,737 

கி ாைங்கள் ODF பிளஸ் பட்டியலில் உள்ளன, இது 

74% ஆகும். இமதத் ததாைர்ந்து தமிழகம் 4,432 

கி ாைங்களும் (35.39%) கர்நாைகாவில் 1,511 

கி ாைங்களும் (5.59%) உள்ளன. குஜ ாத் 83 

கி ாைங்களுைன் (0.45%) 17வது இைத்மதப் பிடித்தது. 
 

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


Weekly Current Affairs PDF in Tamil | 1st Week of January 2022  

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

 

இைாச்ெலப் பிரதேெம் நாட்டின் முேல் எல்பிஜி 

இயக்கப்பட்ட ைற்றும் புலக இல்லாே ைாநிலைாக 

ைாறியது 

இைாச்சலப் பி ரதசம் முதல் எல்பிஜி 

தசயல்படுத்தும், ரைலும் புமக இல்லாத ைாநிலம் 

ஆனது. மையத்தின் உஜ்வாலா திட்ைம் ைற்றும் 

கி ஹினி சுவிதா ரயாஜனா ஆகியவற்றின் 

கா ைைாக இந்த மைல்கல் எட்ைப்பட்ைது. 

புமகயிலிருந்து விடுபடுவதற்காக உஜ்வாலா 

திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. கி ாைப்புை 

தபண்களுக்கு உதவும் வமகயில் கி ஹினி சுவிதா 

திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. 

உஜ்வல்லா ரயாஜ்னா, நாட்டின் தபண்கமள உட்புை 

ைாசுபாட்டிலிருந்து விடுவிக்கும் ரநாக்கில் ைத்திய 

அ சால் ததாைங்கப்பட்ைது. 

இதனுைன், இைாச்சல அ சு இத்திட்ைத்தின் கீழ் 

முடிந்தவம  பல தபண்களுக்கு பயனளிக்கும் 

வமகயில் கிரிஹினி சுவிதா ரயாஜனாமவயும் 

ததாைங்கியது. 
 

தகரள உயர் நீதிைன்றம்: இந்தியாவின் முேல் 

காகிேைற்ற நீதிைன்றம் 

இந்தியாவின் முதல் காகிதம் இல்லாத நீதிைன்ைைாக 

ரக ள உயர் நீதிைன்ைம் ைாை உள்ளது. உச்ச நீதிைன்ை 

நீதிபதி டிஒய் சந்தி சூட் 2022 ஜனவரி 1 அன்று 

ஸ்ைார்ட் நீதிைன்ை அமைகமள திைந்து மவத்தார். 

முதல் கட்ைைாக தமலமை நீதிபதி அமை உட்பை 6 

நீதிைன்ை அமைகள் ஸ்ைார்ட் நீதிைன்ைங்களாக 

ைாற்ைப்படும். ரைலும் வழக்குக் ரகாப்புகள் 

கணினித் திம யில் வழக்கறிஞர்களுக்குக் 

கிமைக்கும். 
 

இந்தியாவின் முேல் ஓபன் ராக் அருங்காட்சியகம் 

ஐேராபாத்தில் உள்ளது 

இந்தியாவின் முதல் திைந்ததவளி  ாக் 

அருங்காட்சியகத்மத ததலுங்கானா ைாநிலம் 

மைத ாபாத்தில் ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் 

ததாழில்நுட்பத்துமை இமை அமைச்சர் ைாக்ைர் 

ஜிரதந்தி  சிங் திைந்து மவத்தார். 

இந்த அருங்காட்சியகத்தில் இந்தியாவின் பல்ரவறு 

பகுதிகளில் இருந்து சுைார் 35 வமகயான பாமைகள் 

காட்சிக்கு மவக்கப்பட்டுள்ளன, அமவ பூமியின் 

வ லாற்றின் 3 பில்லியன் ஆண்டுகள் முதல் 55 

மில்லியன் ஆண்டுகள் வம  பழமையானமவ. 

ஓபன்  ாக் அருங்காட்சியகம், அதிகம் அறியப்பைாத 

பல உண்மைகமளப் பற்றி ைக்களுக்குக் கற்பித்தல் 

ைற்றும் அறிவூட்டும் ரநாக்கத்துைன் 

அமைக்கப்பட்ைது, இந்தியாவின் பல்ரவறு 

பகுதிகளில் இருந்து சுைார் 35 வமகயான 

பாமைகமளக் காட்சிப்படுத்துகிைது. 
 

Banking News 
 

IRDAI: LIC, GIC Re ைற்றும் நியூ இந்தியா அலைப்பு 

ரீதியாக முக்கியைான காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 

எல்ஐசி, ஜிஐசி ரீ ைற்றும் நியூ இந்தியா ஆகியமவ 

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான உள்நாட்டு அமைப்பு 

ரீதியாக முக்கியைான காப்பீட்டு நிறுவனங்களாக (D-

SIIs) ததாைர்ந்து அமையாளம் காைப்படுவதாக 

இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுமை ைற்றும் 

ரைம்பாட்டு ஆமையம் (Irdai)ததரிவித்துள்ளது. 

D-SII கள், அத்தமகய அளவு, சந்மத முக்கியத்துவம் 

ைற்றும் உள்நாட்டு ைற்றும் உலகளாவிய 

ஒன்ரைாதைான்று இமைந்திருக்கும் 

காப்பீட்ைாளர்கமளக் குறிக்கின்ைன, அவர்களின் 

துய ம் அல்லது ரதால்வி உள்நாட்டு நிதி 

அமைப்பில் குறிப்பிைத்தக்க இைப்தபயர்மவ 

ஏற்படுத்தும். 
 

பாலிசிகலள ஆன்லலனில் விற்பலன செய்ய டிஜி 

ைண்டலத்லே LIC சோடங்கியுள்ளது 

இந்தியாவின் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) தனது 

டிஜிட்ைல் தையத்மத ரைம்படுத்தும் முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாக மும்மபயில் உள்ள பாந்த் ா குர்லா 

வளாகத்தில் “டிஜி ைண்ைலத்மத” துவக்கியுள்ளது. 

எல்ஐசியின் டிஜி ைண்ைலத்மத வாடிக்மகயாளர்கள் 

ஆன்மலனில் பாலிசிகமள வாங்கவும், பிரீமியம் 

தசலுத்தவும் ைற்றும் பிை ரசமவகமளப் தபைவும் 

பயன்படுத்தலாம். 
 

ரிெர்வ் வங்கி குறிப்பிட்ட காலமுலற KYC 

புதுப்பிப்புக்கான காலக்சகடுலவ ைார்ச் 31, 2022 

வலர நீட்டித்துள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) குறிப்பிட்ை கால 

இமைதவளியில் KYC புதுப்பிப்புகளுக்கான 

காலக்தகடுமவ ைார்ச் 31, 2022 வம  3 ைாதங்களுக்கு 

நீட்டித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

ரகாவிட்-19 – ஓமிக் ானின் புதிய ைாறுபாட்டின் 

கா ைைாக நிலவும் நிச்சயைற்ை தன்மைமயக் 

கருத்தில் தகாண்டு நீட்டிப்பு. முன்னதாக KYC 

புதுப்பிப்புகளுக்கான காலக்தகடு டிசம்பர் 31 ஆகும். 

இதற்கிமையில், ைார்ச் 2021 இல் முடிவமைந்த 2020-

21 நிதியாண்டிற்கான ஜிஎஸ்டி வருைாந்தி  

வருைானத்மத வணிகங்கள் தாக்கல் தசய்வதற்கான 

காலக்தகடுமவ பிப் வரி 28 வம  இ ண்டு 

ைாதங்களுக்கு அ சாங்கம் நீட்டித்துள்ளது. 
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SEBI அேன் முேன்லை ெந்லே ஆதலாெலனக் குழுலவ 

ைறுசீரலைக்கிறது 

மூலதனச் சந்மத கட்டுப்பாட்ைாளர், தசக்யூரிட்டீஸ் 

அண்ட் எக்ஸ்ரசஞ்ச் ரபார்டு ஆஃப் இந்தியா, 

த வுகள் குறித்த அதன் முதன்மை சந்மத 

ஆரலாசமனக் குழுமவ ைறுசீ மைத்துள்ளது. 

பத்தி ங்கள் சந்மத த வு அணுகல் ைற்றும் 

தனியுரிமை ரபான்ை பகுதிகள் ததாைர்பானவற்மை 

அளவிடுவமத குழு ரநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது. 

தசபி, தைல்லியில் உள்ள ரதசிய சட்ைப் 

பல்கமலக்கழகத்தில் ரப ாசிரிய ாகவும், 

இந்தியாவின் திவால் ைற்றும் திவால்நிமல 

வாரியத்தின் முன்னாள் தமலவர் எஸ் சாைூமவ 

குழு தமலவ ாகவும் நியமித்துள்ளது. 
 

GoI சிறு தெமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி 

விகிேங்கலள ைாற்றாைல் லவத்திருக்கிறது 

2021-22 ஆம் ஆண்டின் மூன்ைாவது காலாண்டில் 

(அக்ரைாபர்-டிசம்பர் 2021) சிறுரசமிப்புத் 

திட்ைங்களின் வட்டி விகிதங்கள் 2021-2022 ஆம் 

ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் (ஜனவரி – 

பிப் வரி – ைார்ச் 2022) அப்படிரய இருக்கும். 

சிறுரசமிப்பு திட்ைங்களில் ரைற்கு வங்கம் 

முதலிைம் வகிக்கிைது, அரத சையம் உத்த ப் 

பி ரதசம் இ ண்ைாவது தபரிய பங்களிப்பாள ாக 

உள்ளது. 
 

S.No Small Savings Scheme 
Interest 

Rate 

1 Post Office Savings Account 4% 

2 
5-Year Post Office Recurring 

Deposit (RD) Account 
5.8% 

3 
Post Office Time Deposit (TD) 

Account – One Year 
5.5% 

4 
Post Office Time Deposit 

Account (TD) – Two Years 
5.5% 

5 
Post Office Time Deposit 

Account (TD) – Three Years 
5.5% 

6 
Post Office Time Deposit 

Account (TD) – Five Years 
6.7% 

7 
Post Office Monthly Income 

Scheme Account (MIS) 
6.6% 

8 
Senior Citizen Savings Scheme 

(SCSS) 
7.4% 

9 
15-Year Public Provident Fund 

Account (PPF) 
7.1% 

10 
National Savings Certificates 

(NSC) 
6.8% 

11 Kisan Vikas Patra (KVP) 6.9% 

12 Sukanya Samriddhi Account 7.6% 
 

ரிெர்வ் வங்கி SBI, ICICI வங்கி, HDFC வங்கிகலள D-

SIB கள் 2022 ஆக லவத்திருக்கிறது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஸ்ரைட் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா, ஐசிஐசிஐ வங்கி ைற்றும் தைச்டிஎஃப்சி 

வங்கி ஆகியவற்மை உள்நாட்டு அமைப்பு ரீதியாக 

முக்கியைான வங்கிகளாக (டி-எஸ்ஐபி) தக்க 

மவத்துக் தகாண்டுள்ளது. 

இந்த மூன்று வங்கிகளும் தசப் 04, 2017 முதல் RBI 

ஆல் தவளியிைப்பட்ை D-SIB பட்டியலில் 

ததாைர்ந்து இைம்தபற்று வருகின்ைன. உள்நாட்டு 

அமைப்பு ரீதியாக முக்கியைான வங்கிகள் 

ரதால்வியமைந்தால் தபாருளாதா த்தில் 

குறிப்பிைத்தக்க தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 
 

ரிெர்வ் வங்கி ெர்வதேெ பைம் அனுப்பும் 

வணிகத்திற்காக Fino Payments வங்கிக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, பைப் பரிைாற்ை ரசமவ 

திட்ைத்தின் (எம்.டி.எஸ்.எஸ்) கீழ் சர்வரதச (கி ாஸ் 

பார்ைர்) பைம் அனுப்பும் வணிகத்மதத் ததாைங்க 

ஃபிரனா ரபதைண்ட்ஸ் வங்கிக்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

இந்த ஒப்புதல் Fino Payments வங்கியின் 

வாடிக்மகயாளர்கள் தவளி நாடுகளில் இருந்து 

அனுப்பப்படும் பைத்மதப் தபை உதவும். 

வங்கி தனது தைாமபல் பயன்பாடுகளிலும் இந்த 

ரசமவமய தசயல்படுத்த திட்ைமிட்டுள்ளது 

ரைலும் அதன் எல்மல தாண்டிய 

பைப்பரிவர்த்தமனமய ரைம்படுத்த ரைலும் 

முன்னணி பைப்பரிைாற்ை ஆபர ட்ைர்களுைன் 

(MTOs) கூட்டு ரச வும் திட்ைமிட்டுள்ளது. 
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CryptoWire இந்தியாவின் முேல் உலகளாவிய 

குறியீடான கிரிப்தடாகரன்சி ஐசி15 ஐ 

அறிமுகப்படுத்துகிறது 

TickerPlant இன் சிைப்பு வணிகப் பிரிவான CryptoWire, 

உலகளாவிய கிரிப்ரைா சூப்பர் பயன்பாைானது, 

இந்தியாவின் முதல் Cryptocurrencies குறியீட்மை 

அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தது – IC15, இது 

சந்மத மூலதனத்தின் விதி அடிப்பமையிலான ப ந்த 

சந்மதக் குறியீடு ஆகும். 

IC15 உலகின் முன்னணி கிரிப்ரைா பரிைாற்ைங்களில் 

பட்டியலிைப்பட்ை ப வலாக வர்த்தகம் 

தசய்யப்படும் முதல் 15 தி வ 

கிரிப்ரைாக ன்சிகளின் தசயல்திைமனக் 

கண்காணித்து அளவிடுகிைது என்று நிறுவனம் 

ததரிவித்துள்ளது. 

மும்மபமய தளைாகக் தகாண்ை நிறுவனம் 

கிரிப்ரைா மைனிங் ைற்றும் உண்மையான 

அளவுரகால் ைற்றும் அடிப்பமையான கிரிப்ரைா 

சந்மதயின் கண்ைாடி, ஒரு வமகயில் 

ததாழில்துமையின் காற்ைழுத்தைானி, ஒட்டுதைாத்த 

சந்மத உைர்வுகளின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ை 

பி திநிதித்துவம் ஆகியவற்மைப் பற்றிய 

நுண்ைறிவுகமள வழங்க 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

ரிெர்வ் வங்கி: ஏர்சடல் தபசைண்ட்ஸ் வங்கி 

திட்டமிடப்பட்ட வங்கி அந்ேஸ்லேப் சபறுகிறது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்ைம், 1934 இன் 

இ ண்ைாவது அட்ைவமையில், ஏர்தைல் 

ரபதைண்ட்ஸ் வங்கியானது, இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கியால் (ஆர்பிஐ) திட்ைமிைப்பட்ை வங்கியாக 

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இதன் மூலம், ஏர்தைல் ரபதைண்ட்ஸ் வங்கி 

இப்ரபாது அ சாங்கத்திற்கு பிட்ச் தசய்ய முடியும். 

ஏர்தைல் ரபதைண்ட்ஸ் வங்கி 115 மில்லியன் 

பயனர்கமளக் தகாண்டு, நாட்டில் ரவகைாக 

வளர்ந்து வரும் டிஜிட்ைல் வங்கிகளில் ஒன்ைாகும். 

இது ஏர்தைல் நன்றி தசயலி ைற்றும் 500,000 

அண்மை வங்கி புள்ளிகளின் சில்லமை 

தநட்தவார்க் மூலம் டிஜிட்ைல் தீர்வுகளின் 

ததாகுப்மப வழங்குகிைது. 
 

NBBL சோடர்ச்சியான பில் செலுத்துேல்கலள 

எளிோக்க UPMS ஐ அறிமுகப்படுத்தியது 

NPCI Bharat BillPay Ltd. (NBBL), இந்தியாவின் ரதசிய 

தகாடுப்பனவுக் கழகத்தின் முழுச் தசாந்தைான 

துமை நிறுவனைான ‘Unified Presentment Management 

System’ (UPMS) என்ை தசயல்பாட்மை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
 

ஆஃப்லலன் டிஜிட்டல் தபசைண்ட்டுகளுக்கான 

கட்டலைப்லப ரிெர்வ் வங்கி சவளியிட்டது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, கி ாைப்புை ைற்றும் அம  

நகர்ப்புைங்களில் டிஜிட்ைல் பரிவர்த்தமனகமளத் 

தூண்டுவதற்காக, கார்டுகள், பைப்மபகள், 

தைாமபல் சாதனங்கள் ரபான்ைவற்மைப் 

பயன்படுத்தி ஆஃப்மலன் முமையில் சிறிய 

ைதிப்புள்ள டிஜிட்ைல் கட்ைைங்கமள 

எளிதாக்குவதற்கான ஒரு கட்ைமைப்மப 

தவளியிட்டுள்ளது. 

ஆஃப்மலன் கட்ைை பரிவர்த்தமனயின் அதிகபட்ச 

வ ம்பு ரூ.200 ஆக நிர்ையிக்கப்பட்ைது, எந்த 

ரந த்திலும் தைாத்த வ ம்பு ரூ.2,000. 

இந்த கட்ைமைப்பானது அங்கீகரிக்கப்பட்ை 

கட்ைை முமைமை ஆபர ட்ைர்கள் (பிஎஸ்ஓக்கள்) 

ைற்றும் ரபதைன்ட் சிஸ்ைம் பங்ரகற்பாளர்கள் 

(பிஎஸ்பி), தபறுபவர்கள் ைற்றும் வழங்குபவர்கள் 

(வங்கிகள் ைற்றும் வங்கிகள் அல்லாதவர்கள்) சிறிய 

ைதிப்புள்ள ஆஃப்மலன் டிஜிட்ைல் 

ரபதைண்ட்டுகமள நைத்த உதவும். 
 

முத்தூட் வாகன ஃலபனான்ஸ், ஈதகா இந்தியா 

ஆகியவற்றின் அங்கீகாரச் ொன்றிேலழ ரிெர்வ் வங்கி 

ரத்து செய்ேது 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) இ ண்டு ரபதைன்ட் 

சிஸ்ைம் ஆபர ட்ைர்களின் (பிஎஸ்ஓ) அங்கீகா ச் 

சான்றிதமழ (பிஎஸ்ஓ)  த்து தசய்துள்ளது: முத்தூட் 

வாகனம் ைற்றும் அதசட் ஃமபனான்ஸ் லிமிதைட் 

ைற்றும் ஈரகா இந்தியா மபனான்சியல் சர்வீசஸ் 

பிம ரவட் லிமிதைட், பைம் தசலுத்துதல் ைற்றும் 

ஒழுங்குமுமைத் ரதமவகளுக்கு இைங்கவில்மல. 

தீர்வு அமைப்புகள் சட்ைம், 2007. 

முத்தூட் வாகனம் ைற்றும் அதசட் ஃமபனான்ஸ் 

லிமிதைட் ைற்றும் ஈரகா இந்தியா மபனான்சியல் 

சர்வீசஸ் பிம ரவட் லிமிதைட் ஆகிய இ ண்டும் 

ப்ரீதபய்டு ரபதைண்ட் கருவிகமள 

வழங்குவதற்கும் இயக்குவதற்கும் ஆர்பிஐ 

வழங்கிய அங்கீகா ச் சான்றிதமழக் 

தகாண்டிருந்தன. 
 

எஸ்பிஐ சஜனரல் இன்சூரன்ஸ் ‘#பைாதன தொதடா 

டாக்ஸ் பச்ொவ்’ பிரச்ொரத்லே சோடங்கியுள்ளது 

ஸ்ரைட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா தஜன ல் 

இன்சூ ன்ஸ் கம்தபனி லிமிதைட், வரிமயச் 

ரசமிக்க சுகாதா க் காப்பீட்மை வாங்க 

ரவண்டியதன் அவசியத்மதப் பற்றிய 

விழிப்புைர்மவ அதிகரிக்க ‘#Bahane 

ChhodoTaxBachao’ என்ை தமலப்பில் ஒரு 

பி ச்சா த்மதத் ததாைங்கியுள்ளது. 

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

நன்மைகமளயும் இது முன்னிமலப்படுத்தும். 

அமனத்து இந்தியர்களுக்கும் நிதியாண்டின் கமைசி 

காலாண்டில் முக்கியைான ைற்றும் பருவகாலைாக 

இருக்கும் வரிமயச் ரசமிக்க, சுகாதா க் காப்பீட்மை 

எவ்வாறு வாங்குவது என்பது பற்றிய 

விழிப்புைர்மவ அதிகரிப்பரத இந்தப் 

பி ச்சா த்தின் ரநாக்கைாகும். சுகாதா  காப்பீட்மைத் 

ரதர்ந்ததடுப்பதன் ைற்ை நன்மைகமளயும் இந்த 

பி ச்சா ம் அடிக்ரகாடிட்டுக் காட்டும். 

 

KVIC இந்தியாவின் முேல் “சைாலபல் தேன் 

பேப்படுத்தும் தவலன” அறிமுகப்படுத்தியது 

காதி ைற்றும் கி ாைத் ததாழில்கள் ஆமையத்தின் 

(KVIC) தமலவர், வினாய் குைார் சக்ரசனா, 

காஜியாபாத்தில் உள்ள சிர ா ா கி ாைத்தில், 

நாட்டின் முதல் தைாமபல் ரதன் பதப்படுத்தும் 

ரவமன அறிமுகப்படுத்தினார். 

பன்ரஜாதகஹ் ாவில் உள்ள அதன் பல்துமை 

பயிற்சி மையத்தில் KVIC ஆல் உள்நாட்டில் இந்த 

தைாமபல் ரவன் 15 லட்சம் ரூபாய் தசலவில் 

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

Economic News 
 

Ind-Ra இந்தியாவின் GDP வளர்ச்சிலய 10 அடிப்பலட 

புள்ளிகள் குலறத்து FY22 இல் 9.3% ஆக 

குலறத்துள்ளது 

ர ட்டிங் ஏதஜன்சியான இந்தியா ர ட்டிங்ஸ் 

அண்ட் ரிசர்ச் (Ind-Ra) நைப்பு நிதியாண்டின் 2021-

2022க்கான இந்தியாவின் தைாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்திமயக் குமைத்துள்ளது. FY22 இல் தைாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தி 3% வளர்ச்சி விகிதத்மத Ind-Ra 

எதிர்பார்க்கிைது. 

முன்னதாக இந்த ைதிப்பீடு 4% ஆக இருந்தது. 

இதற்கிமையில், Brickworks ைதிப்பீடுகள் நைப்பு 

நிதியாண்டிற்கான (FY22) இந்தியாவின் GDP 

வளர்ச்சிமய 8.5-9% ஆக ைாற்றியமைத்துள்ளது. 

முன்னதாக இது 10% என ைதிப்பிைப்பட்ைது. 

Omicron ைாறுபாட்டின் விம வான ப வலானது GDP 

வளர்ச்சி கணிப்புகமளக் குமைப்பதற்கான முக்கிய 

இயக்கி ஆகும் 
 

Acquisition News 
 

முதகஷ் அம்பானியின் ரிலலயன்ஸ் ரீசடய்ல் 

நிறுவனம் டன்தொவில் 25.8% பங்குகலள வாங்க $200 

மில்லியன் முேலீடு செய்கிறது 

முரகஷ் அம்பானியின் ரிமலயன்ஸ் ரீதைய்ல், 

தபங்களூருமவ தளைாகக் தகாண்ை விம வு 

வர்த்தக நிறுவனைான ைன்ரசாவில் 8 சதவீத 

பங்குகளுக்கு 200 மில்லியன் ைாலர் அல்லது சுைார் 

ரூ. 1,488 ரகாடி முதலீடு தசய்துள்ளது. 

நாட்டின் வளர்ந்து வரும் விம வான தைலிவரி 

சந்மதயில் ரிமலயன்ஸ் காலூன்றுவதற்கு இந்த 

நைவடிக்மக உதவும். 

ரிமலயன்ஸ் இண்ைஸ்ட்ரீஸ் லிமிதைட் பிரிவின் 

தமலமையிலான இந்த சமீபத்திய சுற்றில் Dunzo 

தைாத்தம் $240 மில்லியன் தி ட்டினார். 
 

இஸ்தரலிய லெபர் செக்யூரிட்டி ஸ்டார்ட்அப் 

சிம்ப்ளிஃலபலய கூகுள் $500 மில்லியனுக்கு 

வாங்குகிறது 

ஆல்பாதபட் இன்க்-க்கு தசாந்தைான, கூகுள் 

இஸ்ர லிய மசபர் தசக்யூரிட்டி ஸ்ைார்ட்அப் 

சிம்ப்ளிஃமப நிறுவனத்மத $500 மில்லியன் 

ைதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தில் வாங்கியது. 

இந்த மகயகப்படுத்தல் அதிகரித்து வரும் மசபர் 

தாக்குதல்களுக்கு ைத்தியில் அதைரிக்க 

ததாழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பு 

சலுமககமள நாட்டில் விரிவுபடுத்தும். 

கூகுள் கிளவுட்டின் க்ர ானிக்கிள் தசயல்பாட்டில் 

சிம்ப்ளிஃமப ஒருங்கிமைக்கப்படும். Google Cloud 

இன் பாதுகாப்புக் குழுவின் ஒரு பகுதியாக, 

நிறுவனங்களின் அச்சுறுத்தல் பதிமலச் சிைப்பாக 

நிர்வகிக்க Siemplify உதவும். 

 

Defence News 
 

கடற்பலடப் பயிற்சியான மிலன் 2022: இந்தியா 46 

நாடுகளின் சைகா கடற்பலட தபார் 

விலளயாட்டுகலள நடத்துகிறது 

விசாகப்பட்டினத்தில் பிப் வரி 25, 2022 முதல் 

திட்ைமிைப்பட்ை பன்னாட்டு கைற்பமைப் 

பயிற்சியான மிலனில் பங்ரகற்க தைாத்தம் 46 நட்பு 

நாடுகளுக்கு இந்தியா அமழப்பு விடுத்துள்ளது. 

மிலன் உைற்பயிற்சியின் 11வது பதிப்பின் 

கருப்தபாருள் ரதாழமை, ஒற்றுமை ைற்றும் 

ஒத்துமழப்பு. இந்த பயிற்சி 1995 இல் 

ததாைங்கப்பட்ைது ைற்றும் இ ண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுமை நைத்தப்பட்ைது ைற்றும் நட்பு 

கைற்பமைகளுைன் நைத்தப்பட்ைது 
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சீ டிராகன் 2022 பயிற்சி: இந்தியா ‘சீ டிராகன்’ 

பயிற்சியில் இலைகிறது 

இந்தியாவும் அதன் கூட்ைாளிகளும் நாற்க  

பாதுகாப்பு உம யாைல் அல்லது கனைா ைற்றும் 

ததன் தகாரியாவுைன் இமைந்து ரைற்கு பசிபிக் 

பகுதியில் உள்ள குவாமில் கைல் டி ாகன் 2022 என்ை 

பன்னாட்டுப் பயிற்சியில் பங்ரகற்கின்ைனர். 

அதைரிக்கா, ஆஸ்திர லியா, கனைா, இந்தியா, 

ஜப்பான் ைற்றும் ததன் தகாரியா ஆகிய ஆறு 

நாடுகள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்ரகற்கின்ைன. 

முதன்மையாக நீர்மூழ்கி எதிர்ப்பு ரபார் (ASW) 

பயிற்சியில் கவனம் தசலுத்தும் இந்த 

பயிற்சியானது, 270 ைணிரந த்திற்கும் ரைலான 

விைானப் பயிற்சி ைற்றும் அதைரிக்க கைற்பமை 

நீர்மூழ்கிக் கப்பமலக் கண்காணிப்பது வம  

உருவகப்படுத்தப்பட்ை இலக்குகமளக் 

கண்காணிப்பது வம யிலான தசயல்பாடுகமள 

உள்ளைக்கியது. 

 

Appointment News 
 

பல்தேவ் பிரகாஷ் தஜ & தக வங்கியின் MD & CEO 

ஆக நியமிக்கப்பட்டார் 

ஜம்மு & காஷ்மீர் வங்கியின் நிர்வாக இயக்குனர் 

ைற்றும் தமலமை தசயல் அதிகாரியாக (MD & CEO) 

பல்ரதவ் பி காஷ் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவ து நியைனம் தபாறுப்ரபற்கும் ரததி அல்லது 

ஏப் ல் 10, 2022, எது முந்மதயரதா அது அைலுக்கு 

வரும். அவம த் தவி , வங்கியின் குழுவில் கூடுதல் 

இயக்குந ாக ஆர் ரக சிப்பர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

ரயில்தவ வாரியத்தின் ேலலவர் ைற்றும் ேலலலை 

நிர்வாக அதிகாரியாக வினய் குைார் திரிபாதி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

1983 இந்திய  யில்ரவ ரசமவயின் ததாகுதி, வினய் 

குைார் திரிபாதி  யில்ரவ வாரியத்தின் புதிய 

தமலவர் ைற்றும் தமலமை நிர்வாக அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பட்ைார். 

அவர் தற்ரபாது வைகிழக்கு  யில்ரவயின் தபாது 

ரைலாள ாக  யில்ரவ வாரியத்தின் தமலவர் 

பதவிக்கு பணியாற்றி வருகிைார். 

இந்திய  யில்ரவ வாரியம் என்பது இந்திய 

 யில்ரவயின் உச்ச அமைப்பாகும், இது  யில்ரவ 

அமைச்சகத்தின் மூலம் நாைாளுைன்ைத்திற்கு 

அறிக்மக அளிக்கிைது. 

அமைச்ச மவயின் நியைனக் குழு, திரிபாதிமய 

ஜனவரி 1 முதல் ஆறு ைாதங்களுக்கு நியைனம் 

தசய்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது ைட்டுமின்றி, 2022 

ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் ரததி வம  அவ து 

பதவிக் காலத்மத நீட்டிக்கவும் அனுைதி 

அளித்துள்ளது. 
 

இந்திய கடதலார காவல்பலடயின் ேலலலை 

இயக்குநராக V.S போனியா பேவிதயற்றார் 

வி.எஸ். பணியில் இருந்து ஓய்வு தபற்ை 

கிருஷ்ைசாமி நை ாஜனிைம் இருந்து இந்திய 

கைரலா  காவல்பமையின் 24வது மை க்ைர் 

தஜன லாக (டிஜி) பதானியா தபாறுப்ரபற்ைார். 

அவர் தவலிங்ைனில் உள்ள பாதுகாப்பு ரசமவகள் 

பணியாளர் கல்லூரி ைற்றும் புது தில்லியின் ரதசிய 

பாதுகாப்பு கல்லூரியின் முன்னாள் ைாைவர் ஆவார். 

அவர் நவம்பர் 2019 இல் கூடுதல் மை க்ைர் 

தஜன லாக உயர்த்தப்பட்ைார் ைற்றும் 

விசாகப்பட்டினத்தில் கைரலா  காவல்பமை 

தளபதியாக (கிழக்கு கைல்) தபாறுப்ரபற்ைார். 
 

விஸ்ோரா விைான நிறுவனத்தின் அடுத்ே ேலலலை 

நிர்வாக அதிகாரியாக விதனாத் கண்ைன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

விஸ்தா ா ஏர்மலன்ஸ் நிறுவனத்தின் தமலமை 

தசயல் அதிகாரியாக (CEO) விரனாத் கண்ைன் 

தபாறுப்ரபற்ைார். அவர் ஜூமல 16, 2017 முதல் 

டிசம்பர் 31, 2021 வம  தமலமை நிர்வாக 

அதிகாரியாக இருந்த Leslie Thng ஐ ைாற்றினார். 

தீபக்  ஜாவத் விஸ்தா ாவின் தமலமை வணிக 

அதிகாரியாக பதவி உயர்வு தபற்றுள்ளார். 

விஸ்தா ா, ைாைா சன்ஸ் பிம ரவட் லிமிதைட் 

ைற்றும் சிங்கப்பூர் ஏர்மலன்ஸ் இமைரய 51:49 

கூட்டு முயற்சியாகும். 

கண்ைன் இ ண்டு தசாப்தங்களுக்கும் ரைலாக SIA 

உைன் பணிபுரிந்தார் ைற்றும் சிங்கப்பூர் ைற்றும் 

தவளிநாடுகளில் உள்ள விைான நிறுவனத்தின் 

தமலமை அலுவலகத்தில் பல உயர் பதவிகமள 

வகித்துள்ளார். 
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எண்சைய் ைற்றும் இயற்லக எரிவாயு கழகத்தின் 

முேல் சபண் ேலலவராக அல்கா மிட்டல் 

பேவிதயற்றார் 

ஓஎன்ஜிசியில் எச்ஆர் இயக்குநர், அல்கா மிட்ைல், 

இந்தியாவின் மிகப்தபரிய எண்தைய் ைற்றும் 

எரிவாயு உற்பத்தியாள ான ஆயில் அண்ட் ரநச்சு ல் 

ரகஸ் கார்ப்பர ஷனின் (ஓஎன்ஜிசி) புதிய 

இமைக்காலத் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக 

இயக்குன ாக (சிஎம்டி) கூடுதல் தபாறுப்பாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

இந்திய வம்ொவளிலயச் தெர்ந்ே அதொக் எல்லுொமி 

சடஸ்லா நிறுவனத்தில் பணியைர்த்ேப்பட்ட முேல் 

ஊழியர் ஆவார் 

தைஸ்லா நிறுவனர் ைற்றும் தமலமை நிர்வாக 

அதிகாரி எரலான் ைஸ்க், சமூக ஊைகங்கமளப் 

பயன்படுத்தி ஆட்கமளச் ரசர்ப்பதற்காக, இந்திய 

வம்சாவளிமயச் ரசர்ந்த அரசாக் எல்லுசுவாமி தனது 

மின்சா  வாகன நிறுவனத்தின் ஆட்ரைாமபலட் 

குழுவில் பணியைர்த்தப்பட்ை முதல் ஊழியர் என்று 

தவளிப்படுத்தியுள்ளார். 

தைஸ்லாவில் ரசருவதற்கு முன்பு, திரு 

எல்லுஸ்வாமி ரவாக்ஸ்வாகன் எலக்ட் ானிக் ரிசர்ச் 

ரலப் ைற்றும் வாப்ரகா வாகனக் கட்டுப்பாட்டு 

அமைப்புைன் ததாைர்புமையவர். 
 

அதுல் தகஷாப் அசைரிக்க-இந்திய வர்த்ேக 

கவுன்சிலின் ேலலவராக நியமிக்கப்பட்டார் 

இந்திய வம்சாவளி அதைரிக்க இ ாஜதந்திரி அதுல் 

ரகஷாப், அதைரிக்க வர்த்தக சமபயின் (USIBC) 

தமலவ ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

அவ து பதவிக்காலம் ஜனவரி 05, 2022 முதல் 

அைலுக்கு வருகிைது. US Chambers of Commerce USIBC 

இன் தாய் அமைப்பாகும். நிஷா ரதசாய் 

பிஸ்வாலுக்கு பதிலாக அதுல் ரகஷாப் 

ரசர்க்கப்பட்டுள்ளார். 

இதற்கு முன், ரகஷப், தைல்லியில், அதைரிக்க 

தூத க குழுமவ வழிநைத்தி, இந்தியாவுக்கான 

யுமனதைட் ஸ்ரைட்ஸ் சார்ஜ்ட் அஃபயர்ஸ் ஆக 

பணியாற்றினார். யுஎஸ்ஐபிசி, அதைரிக்கா, இந்தியா 

ைற்றும் இந்ரதா-பசிபிக் முழுவதும் தசயல்படும் 

சிைந்த உலகளாவிய நிறுவனங்கமளக் குறிக்கிைது. 
 

ஜி அதொக் குைார் கங்லக தூய்லைக்கான தேசிய 

இயக்கத்தின் டிஜியாக நியமிக்கப்பட்டார் 

ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் கூடுதல் தசயலாளர், 

ஜி அரசாக் குைார் ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் 

தூய்மையான கங்மகக்கான ரதசிய இயக்கத்தின் 

(NMCG) புதிய இயக்குநர் தஜன லாக 

நியமிக்கப்பட்ைார். அவர் மை க்ைர் தஜன லாக 

இருந்த  ாஜீவ்  ஞ்சன் மிஸ் ாவுக்குப் பிைகு 

பதவிரயற்ைார். 

“ஜல் சக்தி அபியான்: ரகட்ச் தி த யின்” 

பி ச்சா த்தின் கீழ் ைமழநீர் ரசகரிப்பில் சிைப்பாக 

பணியாற்றியதற்காக குைார் ‘இந்தியாவின் ைமழ 

ைனிதர்’ என்று பி பலைாக அறியப்படுகிைார். 
 

TS திருமூர்த்தி UNSC பயங்கரவாே எதிர்ப்பு குழுவின் 

ேலலவராக சபாறுப்தபற்றார் 

ஐ.நா.வுக்கான இந்தியாவின் நி ந்த ப் பி திநிதி 

டி.எஸ்.திருமூர்த்தி, 2022ஆம் ஆண்டுக்கான ஐ.நா. 

பாதுகாப்பு கவுன்சில் பயங்க வாத எதிர்ப்புக் 

குழுவின் தமலவ ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

ஜனவரி 01, 2022 முதல் ஒரு வருைத்திற்கு ஐக்கிய 

நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பயங்க வாத 

எதிர்ப்புக் குழுவின் (UNSC-CTC) தமலவ ாக 

இந்தியா தபாறுப்ரபற்றுள்ளது 
 

பாங்க் ஆஃப் பதராடாவின் பிராண்ட் எண்டர்ைராக 

ஷஃபாலி வர்ைா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

அ சுக்குச் தசாந்தைான பாங்க் ஆஃப் பர ாைா 

கிரிக்தகட் வீ ர் ஷஃபாலி வர்ைாமவ அதன் 

பி ாண்ட் ஒப்புதலாள ாக ஒப்பந்தம் தசய்துள்ளது. 

வங்கியானது அதன் பல்ரவறு வங்கி ைற்றும் வங்கி 

அல்லாத முயற்சிகள் மூலம் நாட்டின் 

இமளஞர்களுக்கு ததாைர்ந்து ஆத வளித்து 

வருகிைது, ரைலும் இந்த அறிவிப்பு, ஷாஃபாலி 

ரபான்ை இமளஞர்-ஐகான்கமளத் ரதர்ந்ததடுத்து 

அவர்கமள ஊக்குவிக்கும் வமகயில் 

வாடிக்மகயாளர் அனுபவத்திற்கு ைதிப்பு ரசர்க்கும் 

வங்கியின் தநறிமுமைமய பி திபலிக்கிைது. 
 

CACP ேலலவராக விஜய் பால் ெர்ைாலவ அரொங்கம் 

மீண்டும் நியமித்ேது 

ஐந்தாண்டு பதவிக் காலம் முடிவமைந்தமதத் 

ததாைர்ந்து கைந்த ஆண்டு ரை ைாதம் பதவிமய 

 ாஜினாைா தசய்த விஜய் பால் ஷர்ைாமவ ரவளாண் 

தசலவுகள் ைற்றும் விமலகளுக்கான ஆமையத்தின் 

(சிஏசிபி) தமலவ ாக ைத்திய அ சு மீண்டும் 

நியமித்தது. 

குமைந்தபட்ச ஆத வு விமல (MSP) ைற்றும் பிை 

சீர்திருத்தங்கள் குறித்த முன்தைாழியப்பட்ை 

குழுவில் CACP தமலவரின் பங்கு முக்கியைானதாக 

இருக்கும். 

அகைதாபாத்தில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் 

ஆஃப் ரைரனஜ்தைன்ட்டில் ரவளாண்மை 

ரைலாண்மை மையத்தில் ரப ாசிரிய ான சர்ைா, 

ஜூன் 2016 இல் முதல் முமையாக CACP தமலவ ாக 

நியமிக்கப்பட்ைார். 
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Summits and Conferences 
 

சடல்லியில் நிர்ைலா சீோராைன் ேலலலையில் 46வது 

ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நலடசபற்றது 

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 46வது கூட்ைம் புதுதில்லியில் 

ைத்திய நிதி ைற்றும் கார்ப்பர ட் விவகா த்துமை 

அமைச்சர் திருைதி நிர்ைலா சீதா ாைன் 

தமலமையில் நமைதபற்ைது. 

45வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்ைத்தில் 

பரிந்தும க்கப்பட்ை ஜவுளி விமலமய ைாற்றும் 

முடிமவ ஒத்திமவக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பரிந்தும  

தசய்துள்ளது. இதன் விமளவாக, ஜவுளித் துமையில் 

தற்ரபாதுள்ள 12% க்கு பதிலாக 5% ஜிஎஸ்டி 

விகிதங்கள் ததாைரும். 

சீதா ாைன் பிப் வரி 1 ஆம் ரததி மிகவும் 

எதிர்பார்க்கப்பட்ை யூனியன் பட்தஜட் 2022-23 ஐ 

தாக்கல் தசய்வதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக 

இந்த ைாநாடு சிைப்பு முக்கியத்துவம் தபறுகிைது, 

இதற்காக அவர் பங்குதா ர்களுைன் ததாைர்ச்சியான 

முன்-பட்தஜட் ஆரலாசமனகமள நைத்தி 

வருகிைார். 
 

2022 ஆம் ஆண்டு ஆறு ைாேங்களுக்கு ஐதராப்பிய 

ஒன்றியத்தின் ேலலலைப் சபாறுப்லப பிரான்ஸ் 

ஏற்றுக்சகாள்கிறது 

ஜனவரி 01, 2022 முதல் ஐர ாப்பிய ஒன்றிய 

கவுன்சிலின் சுழலும் தமலவர் பதவிமய பி ான்ஸ் 

ஏற்றுக்தகாண்ைது. அடுத்த ஆறு ைாதங்களுக்கு 

ஜூன் 30, 2022 வம  ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் 

தமலவர் பதவிமய நாடு ததாைரும். 

சுழற்சி முமையில் அதிபர் பதவிமய பி ான்ஸ் 

மகப்பற்றுவது இது 13வது முமையாகும். 

ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் தமலவ ாக பி ான்சின் 

குறிக்ரகாள் “மீட்பு, வலிமை, தசாந்தைானது.” 

கண்ைத்தின் டிஜிட்ைல்ையைாக்கல் ைற்றும் 

காலநிமல பாதுகாப்மப முன்னணியில் மவக்க 

பி ான்ஸ் ரவமல தசய்யும். 
 

ஆன்டிகுவா ைற்றும் பார்புடா 102வது உறுப்பினராக 

ISA இல் இலைந்ேன 

கரீபியன் நாைான ஆன்டிகுவா ைற்றும் பார்புைா, 

இந்தியா தமலமையிலான உலகளாவிய பசுமை 

எரிசக்தி முயற்சியான சர்வரதச ரசாலார் 

அமலயன்ஸ் ஃபிர ம்தவார்க் ஒப்பந்தத்தில் 

மகதயாப்பமிட்டு 102வது உறுப்பின ாக சர்வரதச 

ரசாலார் கூட்ைணியில் (ISA) இமைந்தது. 

ஆன்டிகுவா ைற்றும் பார்புைாவின் பி தை ைந்திரி 

காஸ்ைன் பி வுன், இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் ைாக்ைர் 

ரக.ரஜ. ஸ்ரீநிவாசா முன்னிமலயில் சூரிய சக்தி 

வழியிலான அணுகுமுமை மூலம் உலகளாவிய 

ஆற்ைல் ைாற்ைத்மத ஊக்குவிக்கும் கட்ைமைப்பு 

ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்ைார். 
 

2020-21 மின் ஆளுலை குறித்ே 24வது ைாநாட்லட 

ைத்திய அலைச்ெர் ஜிதேந்திர சிங் சோடங்கி 

லவத்ோர். 

ைத்திய அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப அமைச்சர் 

ைாக்ைர் ஜிரதந்தி  சிங், ததலுங்கானா ைாநிலம் 

மைத ாபாத்தில் 24வது ரதசிய மின் ஆளுமை 

ைாநாட்மை ததாைங்கி மவத்தார். இ ண்டு நாள் 

ைாநாட்டின் கருப்தபாருள் ‘இந்தியாவின் 

ததாழில்நுட்பம்: ததாற்றுரநாய்க்குப் பிந்மதய 

உலகில் டிஜிட்ைல் ஆளுமக’. 

ததலுங்கானா ைாநில அ சுைன் இமைந்து நிர்வாக 

சீர்திருத்தங்கள் ைற்றும் தபாது குமைகள் துமை 

(DARPG) ைற்றும் மின்னணு ைற்றும் தகவல் 

ததாழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) இந்த ைாநாட்மை 

ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. 
 

டிபிஐஐடி ைற்றும் வர்த்ேக அலைச்ெகம் ஸ்டார்ட்அப் 

இந்தியா கண்டுபிடிப்பு வாரத்லே ஏற்பாடு செய்ய 

உள்ளன 

ததாழில் ைற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக ரைம்பாட்டுத் 

துமை (டிபிஐஐடி) ைற்றும் வர்த்தகம் ைற்றும் 

ததாழில் அமைச்சகம் ஆகியமவ இந்தியா 

முழுவதும் ததாழில்முமனரவாரின் ப வமலயும் 

ஆழத்மதயும் தவளிப்படுத்த ‘ஸ்ைார்ட்அப் இந்தியா 

இன்ரனாரவஷன் வீக்’ என்ை தபயரில் ஒரு வா  

கால தைய்நிகர் கண்டுபிடிப்பு தகாண்ைாட்ைத்மத 

ஏற்பாடு தசய்ய முடிவு தசய்துள்ளன. 

தைய்நிகர் நிகழ்வு ஜனவரி 10 முதல் ஜனவரி 16, 2022 

வம  ஏற்பாடு தசய்யப்படும். இந்தியா சுதந்தி ம் 

அமைந்த 75வது ஆண்ைான ‘ஆசாதி கா அம்ரித் 

ைரைாத்சவ்’ நிமனவாக இந்த நிகழ்ச்சி 

நைத்தப்படுகிைது. 
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Agreements News 
 

எஸ்பிஐ கார்டு, கார்டு தடாக்கலனதெஷனுக்காக 

Paytm உடன் லகதகார்த்துள்ளது 

எஸ்பிஐ கார்டுகள் ைற்றும் கட்ைைச் ரசமவகள், 

கார்டுதா ர்களின் த மவப் பாதுகாப்பதற்காக கார்டு 

ரைாக்கமனரசஷனுக்காக Paytm உைன் 

இமைந்துள்ளது. 

SBI கார்டு Paytm உைன் இமைந்து கார்டு 

மவத்திருப்பவர்கள் தங்கள் கார்டுகமள 

சாதனங்களில் ரைாக்கமனஸ் தசய்து Paytm மூலம் 

பைம் தசலுத்த உதவுகிைது. 

ரைாக்கமனரசஷன் என்பது அசல் கார்டு எண்மை 

ைமைத்து மவப்பமதக் குறிக்கிைது, இது ரைாக்கன் 

என அமழக்கப்படுகிைது, இது பரிவர்த்தமன 

தசயல்பாட்டில் இருக்கும்ரபாது 

வாடிக்மகயாளரின் அட்மை விவ ங்கமளப் 

பாதுகாக்கிைது. 
 

WFP & The Akshaya Patra Foundation ஆகியலவ PM 

POSHAN திட்டத்லே தைம்படுத்ே கூட்டு தெர்ந்ேன 

இந்தியாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் உலக 

உைவுத் திட்ைம் (WFP), பி தான் ைந்திரி – ரபாஷன் 

சக்தி நிர்ைான் (PM POSHAN) திட்ைத்தின் (முன்னதாக) 

தசயல்திைமன ரைம்படுத்துவதற்காக, இலாப 

ரநாக்கற்ை அமைப்பான அக்ஷய பாத் ா 

அைக்கட்ைமளயுைன் (TAPF) கூட்டு ரசர்ந்துள்ளது. 

பள்ளிகளில் ைதிய உைவுக்கான ரதசிய திட்ைம் என 

அறியப்படுகிைது). 

உைவுப் பாதுகாப்பு ைற்றும் சுகாதா த் திட்ைங்கள், 

சமையல்கா ர்கள்-உதவியாளர்களின் திைன் 

ரைம்பாடு ைற்றும் பள்ளி உைவின் ஊட்ைச்சத்து 

த த்மத ரைம்படுத்துவமத இந்த கூட்ைாண்மை 

ரநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ளது 

 

Sports News 
 

நியூசிலாந்தின் ராஸ் சடய்லர் ெர்வதேெ 

கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு சபறுவோக 

அறிவித்துள்ளார் 

நியூசிலாந்து அணியின் மூத்த வீ ர்  ாஸ் தைய்லர், 

உள்நாட்டுப் ரபாட்டியின் முடிவில் சர்வரதச 

கிரிக்தகட்டில் இருந்து ஓய்வு தபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார். 

தைய்லர் பங்களாரதஷுக்கு எதி ான இ ண்ைாவது 

தைஸ்டில் தனது இறுதி ஆட்ைத்தில் 

விமளயாடுவார், அங்கு நியூசிலாந்துக்காக 

ரைனியல் தவட்ரைாரியின் 112 தைஸ்ட் 

சாதமனமய சைன் தசய்வார். 

அவுஸ்திர லியாவில் நமைதபைவுள்ள சர்வரதச 

ஒருநாள் ததாைரில் அவர் பங்ரகற்கவுள்ளார். 

நியூசிலாந்துக்காக 3 வடிவங்களிலும் 100 

ரபாட்டிகளுக்கு ரைல் விமளயாடிய முதல் 

கிரிக்தகட் வீ ர் இவர்தான். 
 

குயின்டன் டி காக் சடஸ்ட் கிரிக்சகட்டில் இருந்து 

ஓய்வு சபறுவோக அறிவித்துள்ளார் 

ததன்னாப்பிரிக்காவின் விக்தகட் கீப்பர்-ரபட்ைர் 

குயின்ைன் டி காக் தைஸ்ட் கிரிக்தகட்டில் இருந்து 

உைனடியாக ஓய்வு தபறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 

மூன்று ரபாட்டிகள் தகாண்ை ததாைரின் முதல் 

தைஸ்டில் இந்தியாவிைம் ததன்னாப்பிரிக்கா 113 

 ன்கள் வித்தியாசத்தில் ரதால்வியமைந்த சில 

ைணிரந ங்களில் அவ து அறிவிப்பு வந்தது. 

டி காக் தனது வளர்ந்து வரும் குடும்பத்துைன் அதிக 

ரந ம் தசலவழிக்கும் ரநாக்கத்மத ரைற்ரகாள் 

காட்டினார். ஒரு அறிக்மகயில், 29 வயதான டி காக் 

தனது குடும்பத்துைன் அதிக ரந ம் தசலவிை 

ரவண்டும் என்பதற்காக தனது முடிமவ 

எடுத்ததாகக் கூறினார். 
 

U-19 ஆசியக் தகாப்லப 2021 இறுதிப் தபாட்டியில் 

இந்தியா இலங்லகலய வீழ்த்தியது 

துபாயில் ைமழ குறுக்கிட்ை ஒருநாள் சர்வரதச 

இறுதிப் ரபாட்டியில் ைக்தவார்த் லூயிஸ் 

முமைப்படி இலங்மகமய 9 விக்தகட் 

வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி 19 

வயதுக்குட்பட்ரைாருக்கான ஆசியக் ரகாப்மபமய 

இந்தியா தவன்ைது. 

இந்தப் ரபாட்டியில் முதலில் துடுப்தபடுத்தாைத் 

தீர்ைானித்த இலங்மக அணி நிர்ையிக்கப்பட்ை 38 

ஓவர்களில் 9 விக்தகட் இழப்புக்கு 106 

ஓட்ைங்கமளப் தபற்ைது. ஏழு ஆசிய ரகாப்மப 

பட்ைங்கமள தவன்று சாதமன பமைத்துள்ள 

இந்தியா, மிக உயர்ந்த அணியாக ரதாற்ைைளித்தது. 
 

பாகிஸ்ோன் ஆல்ரவுண்டர் முகைது ைபீஸ் 

கிரிக்சகட்டில் இருந்து ஓய்வு சபறுவோக 

அறிவித்துள்ளார் 

பாகிஸ்தான் ஆல்- வுண்ைர், முகைது ைபீஸ், 18 

ஆண்டுகளுக்கும் ரைலான தனது வாழ்க்மகமய 

முடிவுக்கு தகாண்டு வ , ஜனவரி 03, 2022 அன்று 

சர்வரதச கிரிக்தகட்டில் இருந்து ஓய்வு தபறுவதாக 

அறிவித்துள்ளார். 

41 வயதான ைபீஸ் டிசம்பர் 2018 இல் தைஸ்ட் 

கிரிக்தகட்டில் இருந்து ஓய்வு தபற்ைார். அவர் 

பாகிஸ்தானுக்காக 55 தைஸ்ட், 218 ODIகள் ைற்றும் 

119 T20I ரபாட்டிகளில் விமளயாடி, வடிவங்கள் 

முழுவதும் 12,780  ன்கள் எடுத்துள்ளார். அவர் 

“ரப ாசிரியர்” என்று அமழக்கப்படுகிைார். 
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குளிர்கால ஒலிம்பிக்கிற்கு செல்லும் எம்.டி ஆரிப் 

கான் இலக்கு ஒலிம்பிக் தபாடியம் திட்டத்தில் 

தெர்க்கப்பட்டார் 

பிப் வரியில் சீனாவின் தபய்ஜிங்கில் 

நமைதபைவிருக்கும் குளிர்கால ஒலிம்பிக் 

ரபாட்டிகள் வம , இந்திய விமளயாட்டு 

அமைச்சகத்தின் மிஷன் ஒலிம்பிக் தசல் (எம்ஓசி) 

ஆல்மபன் பனிச்சறுக்கு விமளயாட்டு வீ ர் எம்டி 

ஆரிப் காமன இலக்கு ஒலிம்பிக் ரபாடியம் 

திட்ைத்தின் (ைாப்ஸ்) ரகார் குழுவில் ரசர்ப்பதற்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

2022 குளிர்கால ஒலிம்பிக் ரபாட்டிகளில் 

இைம்பிடித்த நாட்டிலிருந்து முதல் தைகள வீ ர் 

என்ை தபருமைமயத் தவி , இ ண்டு தவவ்ரவறு 

குளிர்கால ஒலிம்பிக் ரபாட்டிகளில் ரந டி 

ஒதுக்கீட்டு இைங்கமள தவன்ை முதல் இந்தியர் 

என்ை தனிச்சிைப்பு கான் தபற்ைார். 

 

Award News 
 

தடனிஷ் சித்திக் ைரைத்திற்குப் பின் மும்லப பிரஸ் 

கிளப்பின் சரட்இங்க் விருது 2020 வழங்கப்படுகிறது 

ஆப்கானிஸ்தானில் பணியின் ரபாது இைந்த 

புமகப்பை பத்திரிக்மகயாளர் ரைனிஷ் சித்திக், 

மும்மப பி ஸ் கிளப்பால் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 

‘ஆண்டின் சிைந்த பத்திரிக்மகயாளர்’ என 

ை ைத்திற்குப் பின் விருது வழங்கியுள்ளார். 

CJI NV  ைைா ஆண்டுரதாறும் ‘பத்திரிக்மகத் 

துமையில் சிைந்து விளங்குவதற்கான த ட்இங்க் 

விருதுகமள’ வழங்கினார். 

அவர் “புலனாய்வு ைற்றும் தாக்கம் நிமைந்த தசய்தி 

புமகப்பைம் எடுப்பதற்காக” ைதிப்புமிக்க விருமத 

சித்திக்கிற்கு வழங்கினார். ரைனிஷ் சித்திக்யின் 

ைமனவி பி தைரிக் சித்திக் இந்த விருமத தபற்ைார். 
 

 

புலகப்பட இேழில் ஜிஷான் ஏ லத்தீஃப் ராம்நாத் 

தகாயங்கா விருலே சவன்றார் 

புமகப்பை இதழியல் பிரிவில் ஜிஷான் ஏ லத்தீஃப் 

 ாம்நாத் ரகாயங்கா விருமத தவன்ைார். அக்ரைாபர் 

2019 இல் தி ரக வனில் தவளியிைப்பட்ை NRC இல் 

ரசர்க்கப்படுவதற்கான கடினைான ரபா ாட்ைம் 

என்ை அவ து புமகப்பைக் கட்டும க்காக அவர் 

விருமதப் தபற்ைார். 

ரதசிய குடிைக்கள் பதிரவட்டில் (NRC) இருந்து 

நீக்கப்பட்ை ைக்களின் அவலத்மத அவர் 

ஆவைப்படுத்தி, தசால்லப்பைாத ைனிதக் கமதக்கு 

முகம் காட்டினார். 

NRC பட்டியல் தவளியிைப்பட்ை சுைார் ஒரு 

ைாதத்திற்குப் பிைகு, லத்தீஃப் அசாமில் நான்கு 

ைாவட்ைங்கள் வழியாகச் தசன்று, NRC-ல் 

ரசர்க்கப்படுவதற்கான ைக்கள் ரபா ாட்ைத்மத 

ஆவைப்படுத்தினார். 
 

ராம்நாத் தகாயங்கா அலன்ஸ் பத்திரிலக விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன 

இந்தியன் எக்ஸ்பி ஸ் குழுைம், 2019 இல் தசய்த 

பணிகளுக்காக, நாடு முழுவதும் உள்ள 

பத்திரிமகயாளர்களுக்கான  ாம்நாத் ரகாயங்கா 

சிைந்த பத்திரிமக விருதுகமள (RNG விருதுகள்) 

அறிவித்துள்ளது. 

RNG விருதுகள் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஆண்டுரதாறும் நமைதபறும் பத்திரிமகத் 

துமையில் இந்தியாவில் மிகவும் ைதிப்புமிக்க 

விருதுகளில் ஒன்ைாகும். 

எங்கள் தவற்றியாளர்களின் புமகப்பைக் கமதகள் 

டிசம்பர் 24, 2021 ைற்றும் ஜனவரி 4, 2022 க்கு 

இமையில் எங்கள் அச்சு ைற்றும் டிஜிட்ைல் 

பதிப்புகளில் ரதான்றின. 
 

சவற்றி சபற்றவர்களின் பட்டியல்: 

இந்தி (அச்சு): ஆனந்த் சவுத்ரி, மைனிக் பாஸ்கர் 

இந்தி (ஒளிப ப்பு): சுஷில் குைார் தைாைபத் ா, 

NDTV இந்தியா 

பி ாந்திய தைாழிகள் (அச்சு): அனிரகத் வசந்த் சாரத, 

ரலாக்சத்தா 

பி ாந்திய தைாழிகள் (ஒளிப ப்பு): சுனில் ரபபி, 

மீடியா ஒன் டி.வி 

சுற்றுச்சூழல், அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப 

அறிக்மக (அச்சு): டீம் பாரி (ஊ க இந்தியாவின் 

ைக்கள் காப்பகம்) 

சுற்றுச்சூழல், அறிவியல் ைற்றும் ததாழில்நுட்ப 

அறிக்மக (ஒளிப ப்பு): குழு ஸ்க்ர ால் 

கண்ணுக்கு ததரியாத இந்தியாமவக் கண்ைறிதல் 

(அச்சு): ஷிவ் சைய் சிங், தி இந்து 

அன்கவரிங் இந்தியா இன்விசிபிள் (ஒளிப ப்பு): 

டிரிடிப் ரக ைண்ைல், தி குயின்ட் 

வணிகம் ைற்றும் தபாருளாதா  இதழியல் (அச்சு): 

சுைந்த் பானர்ஜி, பிசினஸ் டுரை 
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வணிகம் ைற்றும் தபாருளாதா  இதழியல் 

(ஒளிப ப்பு): ஆயுஷி ஜிண்ைால், இந்தியா டுரை டிவி 

அ சியல் ைற்றும் அ சாங்கம் பற்றிய அறிக்மக 

(டிஜிட்ைல்): தீ ஜ் மிஸ் ா, தி வயர் 

அ சியல் ைற்றும் அ சாங்கம் பற்றிய அறிக்மக 

(ஒளிப ப்பு): சீமி பாஷா, Thewire.in 

ஸ்ரபார்ட்ஸ் ஜர்னலிசம் (அச்சு): நிைால் ரகாஷி, தி 

இந்தியன் எக்ஸ்பி ஸ் 

விமளயாட்டு இதழியல் (ஒளிப ப்பு): குழு 

நியூஸ்எக்ஸ் 

புலனாய்வு அறிக்மக (அச்சு): கவுமனன் தஷரிப் எம், 

தி இந்தியன் எக்ஸ்பி ஸ் 

புலனாய்வு அறிக்மக (ஒளிப ப்பு): எஸ் ைரகஷ் 

குைார், ைரனா ைா நியூஸ் 

கமல, கலாச்சா ம் ைற்றும் தபாழுதுரபாக்கு பற்றிய 

அறிக்மக: உதய் பாட்டியா, புதினா 

குடிமைப் பத்திரிமகக்கான பி காஷ் கர்ரைலி 

நிமனவு விருது: மசதன்யா ைார்பக்வார், மும்மப 

மி ர் 

ரபாட்ரைா ஜர்னலிசம்: ஜிஷான் ஏ லத்தீஃப், தி 

ரக வன் 

புத்தகங்கள் (புமனகமத அல்லாதமவ): அருண் 

ரைாகன் சுகுைார் 
 

ெவுத் இந்தியன் வங்கி UiPath ஆட்தடாதைஷன் 

எக்ைலன்ஸ் விருதுகலள 2021 சவன்றது 

சவுத் இந்தியன் ரபங்க் (SIB) UiPath ஆட்ரைாரைஷன் 

எக்ைலன்ஸ் விருதுகள் 2021-க்கான சிைந்த 

ஆட்ரைாரைஷனுக்கான ‘பிசினஸ் 

கன்டினியூட்டிக்கான தநருக்கடி’யின் கீழ் தவன்ைது. 

இந்தியா ைற்றும் ததற்காசியா (இலங்மக, 

பங்களாரதஷ் ைற்றும் ரநபாளம்) முழுவதும் உள்ள 

தனிநபர்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்மப 

ைாற்றியமைக்கும் தன்னியக்கையைாக்கல் 

திட்ைங்களின் மூலம் ைாற்ைத்மத 

ஏற்படுத்தியதற்காக 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுப் 

பதிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

Other Awards: 
 

Category Individual/Organisation 

Best Cognitive 

Automation 

EY Global Delivery Services and 

PricewaterhouseCoopers 

Best First Time 

Automation 

Teejay and Shapoorji Pallonji 

and Co. 

Best Automation 

Center of Excellence 

Reckitt and JSW Global Business 

Solutions 

Best Citizen 

Developer Program 
Firstsource Solutions and HP Inc 

Special UiPath 

Recognition 

JSW Steel Limited and Omega 

Healthcare 
 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 3வது தேசிய நீர் விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன 

ைத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சர் கரஜந்தி  சிங் 

தஷகாவத் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான மூன்ைாவது 

ரதசிய நீர் விருதுகளின் தவற்றியாளர்கமள 

அறிவித்தார். 

ரதசிய நீர் விருதுகள் 2020 இல் நீர் பாதுகாப்பு 

முயற்சிகளில் சிைந்த ைாநிலைாக உத்த பி ரதசம் 

ரதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அமதத் ததாைர்ந்து 

முமைரய  ாஜஸ்தான் ைற்றும் தமிழ்நாடு. 

விருது ஒரு பா ாட்டு, ரகாப்மப ைற்றும் த ாக்கப் 

பரிசுைன் வருகிைது. வைக்கு ைண்ைலத்தில் சிைந்த 

ைாவட்ை விருமத உத்த பி ரதசத்தில் உள்ள 

முசாபர்நகர் தபற்ைது, அமதத் ததாைர்ந்து 

பஞ்சாபில் உள்ள ஷாஹித் பகத் சிங் நகர். 
 

3rd National Water Awards 2020 list is given below: 
 

Category Winners 

“Best State” Uttar Pradesh 

“Best District” – 

North Zone 

Muzaffarnagar, Uttar 

Pradesh 

“Best District”– 

South Zone 
Thiruvanathapuram, Kerala 

“Best District”– 

East Zone 

East Champaran, Bihar and 

Godda, Jharkhand 

“Best District”– 

West Zone 
Indore, Madhya Pradesh 

“Best District”– 

North-East Zone 
Goalpara, Assam 

“Best Village 

Panchayat”– North 

Zone 

Dhaspad, Almora, 

Uttarakhand 

“Best Village 

Panchayat”– South 

Zone 

Yelerampura Panchayat, 

Tumakuru District, 

Karnataka 

“Best Village 

Panchayat”– East 

Zone 

Telari Panchayat, Gaya 

District, Bihar 

“Best Village 

Panchayat”– West 

Zone 

Takhatgadh, Sabarkantha, 

Gujarat 

“Best Village 

Panchayat”– 

North-East Zone 

Sialsir, Sirchip, Mizoram 

“Best Urban Local 

Body” 

Vapi Urban Local Body, 

Gujarat 
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Category Winners 

“Best Media (Print 

& Electronic)” 
Mission Paani (Network 18) 

“Best School” 

Govt. Girls Hr. Secondary 

School, Kaveripattinam, 

Tamil Nadu 

“Best Industry” 
Welspun India Textile Ltd., 

Gujarat 

“Best Water User 

Association” 

Panchgachiya MDTW WUA, 

Hooghly, West Beng 

“Best Industry for 

CSR activities” 

ITC Limited, Kolkata, West 

Bengal 

 

Books and Authors News 
 

சஜயந்ோ தகாெல் எழுதிய “Mamata Beyond 2021”  

என்ற புதிய புத்ேகம் சவளியிடப்பட்டது. 

ைார்பர்காலின்ஸ் பப்ளிஷர்ஸ் இந்தியா, அ சியல் 

பத்திரிக்மகயாளர் தஜயந்தா ரகாசல் எழுதிய 

“Mamata Beyond 2021” என்ை புதிய புத்தகத்மத 

தவளியிை உள்ளது ைற்றும் அருைவ சின்ைாவால் 

தைாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

ரைற்கு வங்க முதல்வரும் (சிஎம்) திரிைாமுல் 

காங்கி ஸ் (டிஎம்சி) கட்சியின் தமலவருைான ைம்தா 

பானர்ஜியின் பிைந்த நாளான 2022 ஜனவரி 5 அன்று 

புத்தகத்தின் தவளியீடு குறித்த அறிவிப்பு 

தவளியிைப்பட்ைது. 

 

திதரந்திர ஜா  “Gandhi’s Assassin: The Making of 

Nathuram Godse and His Idea of India” என்ற புதிய 

புத்ேகத்லே எழுதியுள்ளார். 

தில்லிமயச் ரசர்ந்த பத்திரிக்மகயாள ான திர ந்தி  

ரக. ஜா, “காந்தியின் தகாமலயாளி: நாது ாம் 

ரகாட்ரசயின் ரைக்கிங் அண்ட் ஹிஸ் ஐடியா ஆஃப் 

இந்தியா” என்ை புதிய புத்தகத்மத எழுதியுள்ளார். 

இந்த புத்தகம் ரகாட்ரசவின் பார்மவயில் 

தாக்கத்மத ஏற்படுத்திய அமைப்புகளுைனான 

உைமவ ஆ ாய்கிைது ைற்றும் அவருக்கு ஒரு 

ரநாக்கத்மத அளித்தது ைற்றும் ைகாத்ைா காந்தியின் 

படுதகாமலக்கு வழிவகுத்த ரகாட்ரசவின் 

தீர்ைானத்தின் படிப்படியான கடினத்தன்மைமய 

தவளிப்படுத்துகிைது. 
 

Important Days 
 

DRDO 64வது நிறுவன தினத்லே ஜனவரி 1, 2022 

அன்று சகாண்டாடுகிறது 

பாதுகாப்பு ஆ ாய்ச்சி ைற்றும் ரைம்பாட்டு 

அமைப்பு (DRDO) அதன் ஸ்தாபனத்தின் 64வது 

நிறுவன தினத்மத ஜனவரி 01, 2022 அன்று 

அனுசரித்தது. 

டிஆர்டிஓ 1958 இல் 10 ஆய்வகங்களுைன் 

பாதுகாப்புத் துமையில் ஆ ாய்ச்சிப் பணிகமள 

ரைம்படுத்துவதற்காக நிறுவப்பட்ைது. 

அந்த ரந த்தில், இந்திய ஆயுதப் பமைகளுக்கான 

அதிநவீன பாதுகாப்பு ததாழில்நுட்பங்கமள 

வடிவமைத்து ரைம்படுத்தும் பணிமய அது 

ரைற்தகாண்ைது. 
 

உலக பிசரய்லி தினம் 04 ஜனவரி 2022 அன்று 

அனுெரிக்கப்பட்டது 

உலக பித ய்லி தினம் 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஜனவரி 4 ஆம் ரததி உலகளவில் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

பார்மவயற்ைவர்கள் பித ய்லிமய 

அணுகுவதற்கான உரிமைமய அங்கீகரிப்பதும், 

பார்மவயற்ைவர்கள் ைற்றும் பகுதியளவு 

பார்மவயற்ைவர்களுக்கான ைனித உரிமைகமள 

முழுமையாக உைர்ந்துதகாள்ளும் வமகயில் 

தகவல் ததாைர்பு சாதனைாக பித யிலின் 

முக்கியத்துவத்மதப் பற்றிய விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துவதும் இந்த நாளின் ரநாக்கைாகும். 
 

உலக தபார் அனாலேகள் தினம் 2022: வரலாறு 

ைற்றும் முக்கியத்துவம் 

ரைாதல்களால் தபற்ரைாம  இழந்த குழந்மதகளின் 

அவல நிமல குறித்து விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்த 

ஜனவரி 6ஆம் ரததி உலக ரபார் அனாமதகள் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. எந்ததவாரு ரைாதலிலும், 

குழந்மதகள் மிகவும் பின்தங்கிய ைற்றும் 

பாதிக்கப்பைக்கூடிய குழுக்களில் ஒன்ைாகும். 

துப்பாக்கிச் சண்மையில் காயைமைந்த அல்லது 

குடும்பத்தில் இருந்து பிரிந்த குழந்மதகளுக்கு, 

ரபாரின் ைனக் காயங்கமளக் குைப்படுத்தவும், 

பள்ளிமயத் ததாைங்கவும், இயல்பு வாழ்க்மகமய 

மீண்டும் ததாைங்கவும் குறிப்பிட்ை கவனிப்பு 

ரதமவப்படுகிைது. 
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Obituaries 
 

பாலிவுட் திலரப்பட ேயாரிப்பாளர் விஜய் கலானி 

காலைானார் 

பாலிவுட் திம ப்பை தயாரிப்பாளர் விஜய் கலானி 

காலைானார்.  த்த புற்றுரநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் சிகிச்மசக்காக 

லண்ைனில் இருந்தார். 

அவர் சல்ைான் கானின் சூர்யவன்ஷி (1992), 

ரகாவிந்தா ைற்றும் ைனிஷா தகாய் ாலாவின் 

அச்சனக் (1998), அக்ஷய் குைாரின் அஜ்னபீ (2001), 

பர ஷ்  ாவல் ைற்றும் ைல்லிகா தஷ ாவத்தின் 

பச்ரக த ஹ்னா ர  பாபா (2005), சல்ைான் கானின் 

வீர் (20010 வீர்) ரபான்ை பைங்கமளத் 

தயாரித்ததற்காக அறியப்பட்ைவர். 

அவ து கமைசி தயாரிப்பு முயற்சி வித்யுத் ஜம்வால் 

ைற்றும் ஸ்ருதி ைாசனின் தி பவர் (2021). 
 

பழம்சபரும் சகன்ய பாதுகாவலரும் புலேபடிவ 

தவட்லடயாளருைான ரிச்ெர்ட் லீக்கி காலைானார் 

உலகப் புகழ்தபற்ை தகன்ய அ சியல்வாதியும், 

பாதுகாவலரும், புமதபடிவ ரவட்மையாளருைான 

ரிச்சர்ட் லீக்கி காலைானார். 

1984 ஆம் ஆண்டில் ‘துர்கானா பாய்’ 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ைதற்காக பழம்தபரும் 

பழங்கால ைானுைவியலாளர் பா ாட்ைப்படுகிைார், 

இது ைனிதகுலம் ஆப்பிரிக்காவில் உருவானது 

என்பமத நிரூபிக்கும் அற்புதைான 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்தது. 

துர்கானா சிறுவன் இதுவம  கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 

ைனித மூதாமதயரின் முழுமையான புமதபடிவ 

எலும்புக்கூடு ஆகும். ரபலிரயாஆந்த்ர ாபாலஜி 

என்பது புமதபடிவ ைற்றும் ததால்தபாருள் 

பதிவுகள் மூலம் ைனித பரிைாை வளர்ச்சி பற்றிய 

ஆய்வு ஆகும். 
 

இந்திய கடற்பலடயின் 1971 தபார் வீரர் லவஸ் 

அட்மிரல் எஸ் எச் ெர்ைா காலைானார் 

இந்திய கைற்பமையின் 1971 இந்ரதா-பாக் ரபார் 

வீ ர் மவஸ் அட்மி ல் எஸ்.எச். சர்ைா தனது 100வது 

வயதில் காலைானார். 

அவர் 1971 ரபாரின் ரபாது கிழக்கு கைற்பமையின் 

flag அதிகாரியாக இருந்தார். 1971ல் நைந்த ரபாரில் 

பாகிஸ்தாமன இந்தியா ரதாற்கடித்து வங்கரதசம் 

உருவானது. 

மவஸ் அட்மி ல் சர்ைா கைந்த ஆண்டு டிசம்பர் 1ம் 

ரததி தனது 100வது பிைந்தநாமள தகாண்ைாடினார். 

சமீபத்தில் தைல்லியில் நைந்த ஆசாதி கா அம்ருத் 

ைரைாத்சவ் தகாண்ைாட்ைத்திலும் பங்ரகற்ைார். 
 

‘அனாலேகளின் ோய்’ என்று அலழக்கப்படும் 

சிந்துோய் ெப்கல் காலைானார் 

அனாமதகளின் தாய் என்று அமழக்கப்படும் சமூக 

ரசவகர் சிந்துதாய் சப்கல் தனது 73வது வயதில் 

காலைானார். அவள் ‘சிந்துமத’ அல்லது ‘ைாயி’ 

என்றும் குறிப்பிைப்பட்ைாள். சமூக பணி பிரிவில் 

2021 இல் பத்ைஸ்ரீ விருது தபற்ைார். 

இது தவி , அவர் தனது வாழ்நாளில் 750 க்கும் 

ரைற்பட்ை விருதுகமளயும் தகௌ வங்கமளயும் 

தபற்றுள்ளார். அவர் கிட்ைத்தட்ை 2,000 

அனாமதகமள தத்ததடுத்தார் ைற்றும் இன்னும் 

அதிகைானவர்களுக்கு பாட்டியாக உள்ளார். 
 

3 முலற ஒலிம்பிக் ேங்கம் சவன்ற டிரிபிள் ஜம்ப் 

ொம்பியன் விக்டர் ெதனவ் காலைானார் 

ஒலிம்பிக் டிரிபிள் ஜம்ப் 3 முமை தங்கப் பதக்கம் 

தவன்ைவரும், முன்னாள் உலக சாதமனயாளருைான 

விக்ைர் ைானிரலாவிச் சரனவ் ஆஸ்திர லியாவில் 

காலைானார். 

அவர் ஒலிம்பிக் ரபாட்டிகளில் ரசாவியத் 

ரசாசலிஸ்ட் குடிய சு (யுஎஸ்எஸ்ஆர்) யூனியமனப் 

பி திநிதித்துவப்படுத்திய மூன்று நீண்ை வீ ர். 

பின்னர் ஆஸ்திர லியாவில் பயிற்சியாள ாக 

பணியாற்றினார். 1969 ஏததன்ஸ் ைற்றும் 1974 

ர ாமில் நமைதபற்ை ஐர ாப்பிய விமளயாட்டுப் 

ரபாட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்கமளப் தபற்ைார். 
 

ஷில்லாங் தெம்பர் பாடகர் குழுவின் நிறுவனர் நீல் 

தநாங்கின்ரிஹ் காலைானார் 

ஷில்லாங் ரசம்பர் தகாயர் (SCC) நிறுவனரும், 

புகழ்தபற்ை இந்திய கச்ரசரி பியாரனா 

கமலஞருைான நீல் ரநாங்கின்ரிஹ் காலைானார். 

2010 இல், முன்னாள் அதைரிக்க ஜனாதிபதி ப ாக் 

ஒபாைா ைற்றும் மிச்தசல் ஒபாைா அவர்களின் 

இந்திய விஜயத்தின் ரபாது SCC நிகழ்ச்சி 

நைத்தியவர். 
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Miscellaneous News 
 

3 டிரில்லியன் டாலர் எம்-தகப்லப எட்டிய உலகின் 

முேல் நிறுவனைாக ஆப்பிள் ஆனது 

Apple Inc. இன் பங்குச் சந்மத ைதிப்பு $3 

டிரில்லியமனத் ததாட்ைது ைற்றும் அவ்வாறு தசய்த 

உலகின் முதல் நிறுவனம் ஆனது. ஆப்பிளின் சந்மத 

மூலதனம் ஒரு பங்கிற்கு $182.86 ஐ எட்டியது, இது $3 

டிரில்லியன் ைதிப்மபத் ததாட்ை உலகின் முதல் 

நிறுவனைாக ைாறியது. 

எவ்வாைாயினும், குறிமய எட்டிய சிறிது 

ரந த்திரலரய, பங்கு ைதிப்பு அதற்குக் கீரழ 

சரிந்தது ைற்றும் சந்மத மூைப்படும் வம  மீண்டும் 

உய வில்மல. ஐரபான் தயாரிப்பாளர் 2020 இல் $2 

டிரில்லியன் ைற்றும் 2018 இல் $1 டிரில்லியமன 

கைந்தார். 
 

நிப்பான் இந்தியா எம்எஃப் இந்தியாவின் முேல் 

ஆட்தடா இடிஎஃப் 2022 ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது 

நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் 

(என்ஐஎம்எஃப்) தசாத்து ரைலாள ான நிப்பான் 

மலஃப் இந்தியா அதசட் ரைரனஜ்தைன்ட் 

லிமிதைட், இந்தியாவின் முதல் ஆட்ரைா துமை 

இடிஎஃப் – நிப்பான் இந்தியா நிஃப்டி ஆட்ரைா 

இடிஎஃப்-ஐ அறிமுகப்படுத்துவதாக 

அறிவித்துள்ளது. 

நிப்பான் இந்தியா நிஃப்டி ஆட்ரைா இடிஎஃப் 

முக்கியைாக நிஃப்டி ஆட்ரைா இண்தைக்மை 

உள்ளைக்கிய பங்குகளில் குறியீட்டின் அரத 

விகிதத்தில் முதலீடு தசய்யும். 

ஆட்ரைாதைாமபல்ஸ் 4 வீலர்கள், 

ஆட்ரைாதைாமபல்ஸ் 2 & 3 வீலர்கள், ஆட்ரைா 

ஆன்சிலரிஸ் ைற்றும் ையர்கள் ரபான்ை ஆட்ரைா 

ததாைர்பான துமைகமள பி திநிதித்துவப்படுத்தும் 

ைாப் 15 (நிஃப்டி ஆட்ரைா இண்தைக்ஸ் 

முமையின்படி) நிறுவனங்களுக்கு இது 

தவளிப்பாட்மை வழங்கும். 
 

 

Important Takeaways (அலனத்து தபாட்டித் 

தேர்வுகளுக்கும் முக்கியைான குறிப்புகள்) 
 

•  ஷ்யாவின் தமலநக ம்: ைாஸ்ரகா; 

•  ஷ்யா நாையம்: ரூபிள்; 

•  ஷ்ய அதிபர்: விளாடிமிர் புடின். 

• சூைான் தமலநக ம்: கார்டூம்; நாையம்: சூைான் 

பவுண்டு 

• OPEC தமலமையகம்: வியன்னா, ஆஸ்திரியா; 

• OPEC நிறுவப்பட்ைது: தசப்ைம்பர் 1960, 

பாக்தாத், ஈ ாக். 

• குஜ ாத் தமலநகர்: காந்திநகர்; 

• குஜ ாத் ஆளுநர்: ஆச்சார்யா ரதவ்வ் த்; 

• குஜ ாத் முதல்வர்: பூரபந்தி பாய் பரைல். 

• ஒடிசா தமலநகர்: புவரனஸ்வர்; 

• ஒடிசா கவர்னர்: கரைஷி லால்; 

• ஒடிசா முதல்வர்: நவீன் பட்நாயக். 

• இைாச்சலப் பி ரதச தமலநக ம்: சிம்லா 

(ரகாமை), தர்ைஷாலா (குளிர்காலம்); 

• இைாச்சல பி ரதச ஆளுநர்:  ாரஜந்தி  

அர்ரலகர்; 

• இைாச்சல பி ரதச முதல்வர்: தஜய்  ாம் தாக்கூர். 

• IRDAI நிறுவப்பட்ைது: 1999; 

• IRDAI தமலமையகம்: மைத ாபாத்; 

• IRDAI தமலவர்: சுபாஷ் சந்தி  குந்தியா 

• எல்ஐசி தமலவர்: எம் ஆர் குைார்; 

• எல்ஐசி தமலமையகம்: மும்மப; 

• எல்ஐசி நிறுவப்பட்ைது: 1 தசப்ைம்பர் 1956; 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிறுவப்பட்ைது: ஏப் ல் 1, 

1935; 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தமலமையகம்: 

மும்மப, ைகா ாஷ்டி ா; 

• இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர்: சக்திகாந்த தாஸ். 

• Fino Payments வங்கியின் தமலவர்: ரப ாசிரியர் 

ைரகந்தி  குைார் சவுகான். 

• Fino Payments வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 13 ஜூமல 

2006; 

• Fino Payments வங்கியின் MD & CEO: ரிஷி குப்தா. 

• Fino Payments வங்கியின் தமலமையகம்: 

மும்மப, ைகா ாஷ்டி ா. 
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• ஏர்தைல் ரபதைண்ட்ஸ் வங்கியின் MD ைற்றும் 

CEO: நுப் தா பிஸ்வாஸ். 

• ஏர்தைல் ரபதைண்ட்ஸ் வங்கி தமலமையகம்: 

புது தில்லி. 

• ஏர்தைல் ரபதைண்ட்ஸ் வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 

ஜனவரி 2017; 

• NPCI Bharat BillPay Ltd நிறுவப்பட்ைது: 2021; 

• NPCI Bharat BillPay Ltd தமலமையகம்: மும்மப, 

ைகா ாஷ்டி ா; 

• NPCI Bharat BillPay Ltd CEO: நூபூர் சதுர்ரவதி. 

• SBI தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் நிறுவப்பட்ைது: 24 

பிப் வரி 2009; 

• SBI தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் தமலமையகம்: 

மும்மப, ைகா ாஷ்டி ா; 

• SBI தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் எம்டி & சிஇஓ: 

பி காஷ் சந்தி  காந்த்பால்; 

• SBI தஜன ல் இன்சூ ன்ஸ் ரைக்மலன்: சு க்ஷா 

அவுர் பர ாசா ரைாரனா. 

• Dunzo நிறுவனர்(கள்): கபீர் பிஸ்வாஸ், அங்கூர் 

அகர்வால், தல்வீர் சூரி, முகுந்த் ஜா; 

• Dunzo நிறுவப்பட்ைது: ஜூமல 2014; 

• Dunzo தமலமையகம் இைம்: தபங்களூரு. 

• ஜம்மு & காஷ்மீர் வங்கியின் தமலமையகம்: 

ஸ்ரீநகர்; 

• ஜம்மு & காஷ்மீர் வங்கி நிறுவப்பட்ைது: 1 

அக்ரைாபர் 1938; 

• ஓஎன்ஜிசி தமலமையகம்: வசந்த் குஞ்ச், புது 

தில்லி; 

• ஓஎன்ஜிசி நிறுவப்பட்ைது: 14 ஆகஸ்ட் 1956; 

• எஸ்பிஐ கார்டு தமலமையகம்: குருகி ாம், 

ைரியானா; 

• எஸ்பிஐ கார்டு நிர்வாக இயக்குனர் ைற்றும் 

தமலமை நிர்வாக அதிகாரி:  ாை ரைாகன்  ாவ் 

அை ா. 

• பி ான்ஸ் தமலநக ம்: பாரிஸ்; 

• பி ான்ஸ் நாையம்: யூர ா; 

• பி ான்ஸ் பி தைர்: ஜீன் காஸ்தைக்ஸ்; 

• பி ான்ஸ் அதிபர்: இம்ைானுரவல் ரைக் ான் 

• கூகுள் CEO: சுந்தர் பிச்மச; 

• கூகுள் நிறுவப்பட்ைது: 4 தசப்ைம்பர் 1998, 

கலிரபார்னியா, அதைரிக்கா; 

• கூகுள் நிறுவனர்கள்: லாரி ரபஜ், தசர்ஜி பிரின். 

• ஆன்டிகுவா ைற்றும் பார்புைா தமலநகர்: 

தசயின்ட் ஜான்ஸ்; 

• ஆன்டிகுவா ைற்றும் பார்புைா நாையம்: கிழக்கு 

கரீபியன் ைாலர்; 

• ஆன்டிகுவா ைற்றும் பார்புைா பி தைர்: காஸ்ைன் 

பி வுன். 

• உலக உைவுத் திட்ைம் நிறுவப்பட்ைது: 1961; 

• உலக உைவுத் திட்ைத்தின் தமலமையகம்: 

ர ாம், இத்தாலி; 

• உலக உைவு திட்ை நிர்வாக இயக்குனர்: ரைவிட் 

பீஸ்லி. 

• தமலவர் DRDO: ைாக்ைர் ஜி சதீஷ் த ட்டி. 

• DRDO தமலமையகம்: புது தில்லி. 

• DRDO நிறுவப்பட்ைது: 1958; 

• Apple Inc. CEO: டிம் குக்; 

• Apple Inc. நிறுவப்பட்ைது: 1 ஏப் ல் 1976, 

கலிரபார்னியா, அதைரிக்கா; 

• Apple Inc. தமலமையகம்: குதபர்டிரனா, 

கலிரபார்னியா, அதைரிக்கா; 

• Apple Inc. நிறுவனர்கள்: ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், ஸ்டீவ் 

ரவாஸ்னியாக், த ானால்ட் தவய்ன். 
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