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நவம் பர் – 2020
க ோவிட் – 19 செய்தி ள்
ஆத்மநிர்போர்
போரத்
கரோஜ் ர் க ோஜனோ

மத்திய நிதி அமமச்சர் அவர்கள் ககோவிட்-19க்கு பின்னோன இயல்பு
நிமை திரும்பம் கோை கட்டத்தில் கவமை வோய்ப்பு உருவோக்கத்மத
ஊக்கப்படுத்தும் விதமோக புதிய திட்டம் ஒன்மை அைிவித்துள்ளோர்.

க ோவிட் சுரக்ஷோ திட்டம்

இந்திய அரசோங்கமோனது ககோவிட் சுரக்ஷோ திட்டத்திற்கோக (இந்திய
ககோவிட்-19 தடுப்பூசி கமம்போட்டு திட்டம்) 3வது முமையோக ரூ.900
ககோடி நிதியுதவிமய அைிவித்துள்ளது.

ெீரோக்கும்
பிறசபோருசெதிரி ள்

புகனவில் கமற்ககோள்ளப்பட்ட புதிய ஆய்வோனது முன்பு நடத்தப்பட்ட
கதளியவியல் ஆய்வில் நோவல் ககரோனோ மவரஸோல் போதிக்கப்பட்கடோர்
என்று அைியப்பட்ட 85 சதவத
ீ மக்களில் சீரோக்கும் பிை கபோருகளதிரிகள்
உருவோகியுள்ளமத கவளிக்ககோண்டுவந்துள்ளது.

சடலிரி

ககோவிட்-19ன்
பிை
கபோதுவோன
அைிகுைிகள்
கோட்டோத
வயதோன
கநோயோளிகளில் ககரோனோ மவரஸ் கதோற்மை கடைிரியம் கணிக்க
முடியும் என்பதற்கோன ஆதோரத்மத இப்புதிய ஆய்வோனது ஏற்கின்ைது.

ம்

டிரர
ஸ்வோப்-கநரடி
ஆர்டி-பிெி ஆர் முரற
(கநரடி
ோய்ந்த மூக்கு
திரவம்)

ககோவிட்-19 கசோதமனமய அதிகப் படுத்துவதற்கோக இந்திய மருத்துவ
ஆரோய்ச்சிக் குழுவோனது கநரடி கோய்ந்த மூக்கு திரவம் ஆர்டி-பிசிஆர்
கசோதமனக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது கசல்கள் மற்றும் மூைக்கூறு
உயிரியல் மமயத்தோல் உருவோக்கப்பட்டதோகும்.

க ோவிட்-19
ெோவல்

ஆறு கபண்கள் தமைமமயிைோன ஸ்டோர்ட்அப் நிறுவனங்களோனது ஐநோ
கபண்கள் அமமப்புடன் இந்திய அரசு இமணந்து நடத்திய ககோவிட்-19
ஸ்ரீ சக்தி சவோல் விருமத கவன்றுள்ளது.

ஸ்ரீ

ெக்தி

பிரபெர் தடுப்பூெி

iGOT மின்னணு
தெம்

குலி ன்
–
ெிண்ட்கரோம்

வோெ ி கநோய்

பிமபசர் மற்றும் பகயோஎன்கடக் இமணந்து உருவோக்கிய தடுப்பு
மருந்தோனது (நமடகபற்றுக் ககோண்டிருக்கின்ை 3ம் கட்ட கசோதமனயில்)
ககோவிட்-19
கநோய்த்
கதோற்று
தடுப்பதில்
90%
திைம்பட
கசயல்படுகின்ைது.
ற்றல்

போர்ரி

–

தனித்துவமோக
வடிவமமக்கப்பட்ட
ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட
அரசு
ஆன்மைன் பயிற்சியோன iGOT தளமோனது 56 கதோகுதிகள், 196
கோகணோைிகள் மற்றும் 133 பயிற்சி ஆவணங்கள் அடங்கிய, ககோவிட்19
கபோரோளிகளுக்கோன
தன்னிமைவோன
பயிற்சி
ஆவணத்மத
வழங்குகின்ைது.
ஒரு
அரிதோன
சிக்கைில்,
ககோவிட்-19ஆல்
போதிக்கப்பட்ட
சிை
கநோயோளிகள்,
குைியன்
போர்ரி
சிண்ட்கரோம்
மூைமோகவும்
போதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியோவில், அரிதோன கவோசகி கநோயுடன் ஒத்த அைிகுைிகமளக்
ககோண்ட ஒரு புதிய வமக கநோயோனது ககோவிட்-19ஆல் போதிக்கப்பட்ட
குழந்மதகமள போதித்து வருகின்ைது.
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க ோவிட்-19ம்
குழந்ரத ளும்

ஐக்கிய நோடுகள் குழந்மதகள் நிதியமோனது (யுனிகசஃப்) ககோவிட்
மூைமோன தமைமுமை இழப்மபத் தவிர்த்தல் என்ை அைிக்மகமய
கவளியிட்டுள்ளது.
அது
ககோவிட்
கநோய்த்
கதோற்ைினோல்
குழந்மதகளுக்கோன அதிகரித்து வரும் கமோசமோன விமளவுகமள சுட்டிக்
கோட்டுகின்ைது.

தமிழ்நோடு

1)

கதர்வோய்

நீ ர்த்கதக் ம்:

ண்டிர

✓ திருவள்ளுவர்
கசங்குன்ைம்

மோவட்டத்தில்

மற்றும்

கசம்பரம்

நீர்த்கதக்கமோகும்.

அமமந்திருக்கின்ை

போக்கத்திற்கு

பூண்டி,

கசோழவரம்,

பிைகு கசன்மனயின் முக்கிய

✓ இது மத்திய உள்துமை அமமச்சர் அவர்களின் கசன்மன வருமகயின் கபோது
திைந்துமவக்கப்பட்டது.

✓ 76 வருடங்கள் இமடகவளிக்குப் பிைகு குடிநீர் விநிகயோகத்திற்ககன ஒரு
பிரத்கயக நீர்த்கதக்கத்மத இதன்மூைம் கசன்மன கபைவுள்ளது.

2)

பள்ளி

மோணவர்களுக்கோக

கமைஞர்

புதுச்சரியில் கதோடங்கப்பட்டது.

3)

நோட்டிகைகய

உறுப்பு

தோனத்தில்

கருணோநிதி

சிைந்த

தமிழ்நோடு தரவரிமசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

4)

நீர் கமைோண்மமயில்
கவன்றுள்ளது.

5)

கோமை

மோநிைமோக

கதோடர்ந்து

திட்டமோனது

6 முமையோக

2019ம் ஆண்டிற்கோன சிைந்த மோநிை விருமத தமிழ்நோடு

தமிழ்நோடு மீ ன் வளர்ச்சி கழகமோனது, மீ ன்வள துமையில்
சிைந்த நிறுவனங்களுக்கோன விருமத கவன்றுள்ளது.

6)

உணவுத்

2019-20ம் ஆண்டிற்கோன

கபோது மக்கள், தீ விபத்துக்கள், கவள்ளம், கிணறுகளில் எதிர்போரோத விபத்துக்கள்,
இரசோயன அல்ைது வோயு கசிவு மற்றும் பிை விபத்துக்கள் கபோன்ை சூழ்நிமைகளில்

தமிழ்நோடு தீயமணப்பு மற்றும் மீ ட்புச் கசமவமய அணுகுவதற்கு தமிழக முதல்வர்
அவர்கள்

7)

“தீ” கசயைிமய கதோடங்கி மவத்தோர்.

திருவண்ணோமமைமயச் கசர்ந்த வினிஷோ உமோசங்கர் என்கிை

14 வயது சிறுமி,

நிைக்கரி பயன்படுத்தப்படும் இஸ்திரி கபட்டிக்கு மோற்ைோக சூரியஒளி தகடுகமள
பயன்படுத்தி

நடமோடும்

இஸ்திரி

வண்டிமய

“மோணவர் பருவநிமை விருமத” கவன்றுள்ளோர்.

வடிவமமத்ததற்கோக,
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8)

கூத்தன்குளத்தின்

“பைமவ மனிதன்” என்று அமழக்கப்படும் போல்போண்டி “இயற்மக

போதுகோவைர்” விருமத கவன்றுள்ளோர்.

9)

5000

தமிழக ஆளுநர் அவர்கள் மோநிைத்தில் ஆன்மைன் விமளயோட்டுக்கமள,
வமர

அபரோதம்

விதிகளுடன்

மற்றும்

அமத

பிரகடனப்படுத்தியுள்ளோர்.

6 மோதங்கள் வமரயிைோன சிமை தண்டமன என்ை

தமட

கசய்யும்

விதமோக

அவசரச்

சட்டத்மத

கதெம்

1)

போலின வி ிதம்: ஆயிரம் ஆண்களுக்கு
போைின

விகிதத்மதக்

ககோண்ட

அதற்கு அடுத்தபடியோக

1084 கபண்கள் என்ை நோட்டில் சிைந்த

மோநிைமோக

அருணோச்சைப்

பிரகதசம்

உள்ளது.

965 கபண்கமளக் ககோண்டு நோகைோந்து 2வது இடத்மதயும்

964 என்னும் விகிதத்மதக் ககோண்டு மிகசோரம் மூன்ைோவது இடத்திலும் உள்ளதோக
சிவில்

பதிவு

முமைமமயின்

விவரங்கள் கதரிவிக்கின்ைன.
குழந்மத

போைின

கசயல்படுத்தியுள்ளது.
சு ன்

ோ ெம்ரிதி க

அைிக்மகயின்படி

விகிதத்மத

அதிகரிக்க

ோஜனோ

பிரதோன் மந்திரி மோத்ரு வந்தன க

நோடோளுமன்ைத்தின்

குளிர்கோை

அரசோங்கம்

முக்கிய

பை

புள்ளி

திட்டங்கமள

கபடி பச்கசோவ, கபட்டி ப

சபண் குழந்ரத ள் போது ோப்பு திட்டம்

2)

இந்தியோவின்

ரோஷ்ட்ரிய மஹிைோ ககோஷ்

ோஜனோ

கூட்டத்

கதோடர்

நவம்பர்

மோதத்தின்

கமடசி

வோரத்தில் எப்கபோழுதும் கதோடங்கும். ஆனோல் இந்தோண்டு புதுகடல்ைியில் அதிக
எண்ணிக்மகயிைோன
நமடகபைவில்மை.

3)

ககோவிட்

– 19 கதோற்று கண்டைியப்பட்டதோல் இந்தோண்டு

அரமதிக் ோன ெிரல: ரோஜஸ்தோன், போைியில் சமணத்துைவி ஸ்ரீ விஜய் வல்ைம்

151வது பிைந்த நோமளகயோட்டி போரத பிரதமர்
அமமதிக்கோன சிமைமய (151-இன் உயரமோன சிமை) திைந்து மவத்தோர்.
சூரீஸ்வர் ஜி மஹோரோஜ் அவர்களின்

4)

கப்பல் கபோக்குவரத்து அமமச்சகமோனது துமைமுகம், கப்பல் கபோக்குவரத்து மற்றும்
கடல்வழி அமமச்சகமோக மோற்ைப்படுகிைது என பிரதமர் கமோடி அைிவித்தோர்.

5)

லுஹ்ரி

ரைட்கரோ

நதிகயோரம்

ஆற்றல்

(நீகரற்றம்): ஹிமோச்சைப் பிரகதசத்தில் சட்ைஜ்

அமமந்துள்ள சிம்ைோ மற்றும்

குல்லு மோவட்டங்களில் இந்த புதிய

முன்கமோழியப்பட்ட திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
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6)

மத்தி

ப்பிரகதெம்:

அரசோங்கம்

அமமச்சரமவ”மய உருவோக்கியுள்ளது.

7)

பூர்கவோத

ோ திட்டம்:

கபட்கரோைியம்

மோடுகமள

(ம)

“ககௌ

போதுகோப்பதற்கோக

இயற்மக

வோயுத்துமையில்

மத்திய

அமமச்சர் கிழக்கு இந்தியோ தற்சோர்புணர்ச்சி ககோண்டதோக மோைோதவமர இந்தியோ

தற்சோர்பு இந்தியோவோக மோைோது. கமலும் அவர், பூர்கவோதயோ – கிழக்கு இந்தியோ
திட்டமோனது நோட்டின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் எனவும் கூைியுள்ளோர்.

8)

தண்டர் ஆபகரென்:

INTERPOL, WCO மற்றும் இந்திய சுங்கத்துமை ஐக்கிய அரபு
எமீ கரட்களுக்கு ககோண்டு கசல்ைவிருந்த 18 டன் எமடயுள்ள கசம்மர, சந்தன
கட்மடகமள பைிமுதல் கசய்தது.

9)

ரீமோ

ிகர

அமமச்சர்

(Garima Greh): சமூகநீதி மற்றும் கமம்போட்டுத்துமையின் மத்திய
கரீமோ

கிகர-மய

ஏற்படுத்தினோர்.

குஜரோத்,

வகதோதரோவில்

திருநங்மககளுக்கோன இருப்பிட வசதிமய ஏற்படுத்தித் தருதல்.

10)

இந்தியோ, அந்தமோன் நிககோபோர் மற்றும் இைட்சத்தீவு தீவுகமள முழுமமயோக பசுமம
ஆற்ைைோக மோற்ை திட்டமிட்டுள்ளது.

11)

– 2021, ஜனவரி 01
முதல் அமனத்து நோன்கு சக்கர வோகனங்களுக்கும் FASTAG கட்டோயம் என
கபோக்குவரத்து மற்றும் கநடுஞ்சோமைத்துமை அமமச்சகம்
அைிவித்துள்ளது.

12)

மஹோரோஸ்டிரோ அரசு மும்மபயில் உப்புநீக்க ஆமைமய நோட்டின் அமமத்து
மோநிைமோக இந்த திட்டத்மத கசயல்படுத்தியுள்ளது.
உப்புநீக்க

ஆமைமய

2010 மற்றும் 2013 ஆம்

ஆண்டுகளில்

கசன்மனயில்

ெ ோக் ர் பிரக்

ோ: மத்திய கவளோண் அமமச்சர், கிரோமப்புைங்களில் உள்ள கதோடக்க

தமிழ்நோடு ஒரு முன்கனோடி மோநிைமோக திகழ்கிைது.

13)

4வது

உருவோக்கியதன்

மூைம்

கமைோண்மம கூட்டுைவு சங்கங்களுக்கு பயிற்சிமய கதோடங்கி மவத்தோர்.

14)

கோகசோமை

மற்றும்

விர்ச்சுவல்

நீதிமன்ைம்

(12.11.2020) அசோமில் கதோடங்கப்பட்டது.
15)

திட்டமோனது

மத்திய கபட்கரோைியம் மற்றும் இயற்மக வோயுத்துமை அமமச்சர், இந்தியன் ஆயில்
ைிமிகடட் ஏற்படுத்திய
மவத்தோர்.

16)

(கபோக்குவரத்து)

நிை

அதிர்வு

ஆரோய்ச்சி

பற்ைிய பிரசோரத்மத

கதோடங்கி

ெஃபோய் மித்ரோ சுரக்ெோ ெவோல்: இந்த சவோைோவது உைக கழிவமை தினத்மத

(NOV-

இதன்

சுத்தம்

19) முன்னிட்டு நமடமுமைப்படுத்தப்பட்டது.
கநோக் ம்:

கசய்பவர்களும்

துப்புரவு

ஆபத்தோன

கதோழிைோளர்களும்,

முமையில்

சுத்தம்

முமையில் சுத்தம் கசய்வமத ஊக்குவிப்பதோகும்.

கழிவுநீர்

கசய்வமத
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17)

“சண்டிகர் என்பமத ஒரு

ஹரியோனோ மற்றும் பஞ்சோப் ஆகிய இரு மோநிைங்களும்
பிரகதசம்”

யூனியன்

என்பதற்கோக

உடன்போட்டு

தங்களுக்ககன

தனி

தமைநகர்

மற்றும் உயர்நீதிமன்ைங்கமள உருவோக்கிக் ககோண்டோல் நல்ைதோக இருக்குகமன
ஹரியோனோ அரசோங்கம் கருத்து கதரிவித்துள்ளது.

18)

ைரி

ோனோ

மோநில

உள்ளூர்

தனியோர்

துமையில்

குஜரோத்

டல்ெோர் ஆரை

வோெி ெின்

உள்ளூர்வோசிகளுக்கு

கபோருட்டு இந்த சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

19)

ம்

கவரலவோய்ப்பு

அதிக

மகெோதோ

கவமைவோய்ப்பு

2020:

வழங்கும்

(GNB): குஜரோத் தமைநகர் கோந்திநகரின் GIFT

நகரில் குஜரோத் மோநிைத்தில் உள்ள துமண துமைமுகங்களின் உள்கட்டமமப்பு
மற்றும் கமம்போடு கம்கபளி ைிமிகடட் மற்றும்

(GPIDCI) மற்றும் GNB இமணந்து

கடல்சோர் ககோத்து நிறுவனங்கமள உருவோக்கத் கதோடங்கியுள்ளது.

20)

தங்க நோற்கரச் சோமை மற்றும் முக்கிய சோமைகள் ஓரத்தில்

50 ING எரிகபோருள்

நிமையம் அமமப்பதற்கோக அடிக்கல்மை கபட்கரோைியம் மற்றும் இயற்மக வோயுத்
துமை அமமச்சர் தர்கமந்திர பிரதோன் நோட்டினோர்.

21)

க ரெோ

அரசு

பைி

பின்தங்கியவர்களுக்கு
ககோண்டு வந்துள்ளது.

22)

ோெர்

தவைோன,

குற்ைமோன

மற்றும்

பதிவுகளுக்க அபரோதம் விதிக்க இயலும்.

23)

கபோருளோதோரத்தில்

(EWC) அரசுப் பணியில் 10% இடஒதுக்கீ டு என தீர்மோனம்

118-மன உருவோக்கியுள்ளது.

ககரளோ அரசோங்கம், ககரளோ கோவல்துமை விதிகள்
இதன்மூைம்

ம்:

கதர்வோை

அச்சமூட்டக்கூடிய

சமூக

ஊடக

வட்டு
ீ
வசதி (ம) நகர்ப்புை அமமபகம், கதசிய தமைநகர் பகுதி கபோக்குவரத்து

கோர்பகரஷன் ைிமிகடட் மற்றும் நியூ கடவைப்கமண்ட் வங்கி “கடல்ைி கோஸியோபோத்
– மீ ரட் பிரோந்திய விமரவு கபோக்குவரத்து திட்டத்திற்கோக”

500 மில்ைியன் டோைர்

கடன் கபறும்கபோருட்டு கடன் ஒப்பந்தத்தில் மககயோப்பமிட்டுள்ளது.

24)

“GIS

ஒரு

வமரபடத்மத”

மோவட்டம்

கதோடங்கியுள்ளது.

25)

கடரோடூன்

மரங்கமள

கஜோைி

ஒரு

இந்தியோவில்

கிரோண்ட்

கவட்டுவதற்கு

(ODOP)

தயோரிப்பு

உணவுப்படுத்துதல்

விமோன

நிமையத்மத

உத்தரகோண்டில்

ஜோர்கண்ட் மோநிைம் சர்னோ மதத்மத அங்கீ கரித்து

துமை

விரிவு

சுற்றுச்சூழல்

உள்ளூர்வோசிகள் எதிர்ப்பு கதரிவித்தனர்.

26)

இந்தியோவில்

டிஜிட்டல்
அமமச்சகம்

கசய்யும்

கபோருட்டு

ஆர்வைர்கள்

மற்றும்

2021 – கசன்சோரில் ஒரு தனி

குைியீடு வழங்க கவண்டுகமன மத்திய அரசிற்கு தீர்மோனத்மத அனுப்பியுள்ளது.

27)

ககரளோ

அரசோங்கம்

மத்திய

விசோரமண

ஆமணயத்திற்

ஒப்புதமை திரும்ப கபை முடிவு கசய்துள்ளது.
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ெர்வகதெம்

1)

உலா சுகாதார அமைப்பானது

(WHO) 2021 ஆண்டிமன “சர்வததச சுகாதார ைற்றும்

பராைரிப்பு பணியாளர்களின் ஆண்டு” என்று அறிவித்துள்ளது.

2)

பயங்கரவாதத்மத திறம்பட மகயாள்வதற்காக பிரிக்ஸ்

(BRICS) அமைப்பானது

ஒரு புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு திட்டத்மத பின்பற்றத் திட்டைிட்டுள்ளது.

3)

ததன் அதைரிக்க நாடான தபரு நாட்டின்
ைக்களின்

ஆர்ப்பாட்டம்

காரணைாக

பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

4)

ஐந்தாவது அதிபர்

பதவிதயற்ற

ஐந்து

ைானுவல் தைரிதனா

நாட்களுக்குப்

பிறகு

ைாற்றுப் பாலினத்மதச் தசர்ந்த இசுலாைியர்களுக்காக வங்கததச அரசானது தனது
முதல் இஸ்லாைிய பள்ளிமயத் திறந்துள்ளது

5)

2025

ஆம்

ஆண்டுக்குள்

கார்பன்

உைிழ்வு

முற்றிலும்

இல்லாத

நாடாக

உருதவடுப்பமத தநாக்கைாகக் தகாண்டு நியூசிலாந்து காலநிமல அவசரநிமலமய
அறிவித்துள்ளது.

6)

பாகிஸ்தான்

பிரதைர்

இம்ரான்கான்

கில்கிட்-பல்திஸ்தான்

பிராந்தியத்திற்கு

“தற்காலிக ைாகாண அந்தஸ்மத” தருவதாக அறிவித்தார். தைலும் ஒவ்தவாரு
ஆண்டும் நவம்பர் 1 அன்று அங்கு “சுதந்திர தினம்” அனுசரிக்கப்படும் என்றும்
அறிவித்துள்ளார்.

7)

பாங்டா கிராைம்: சீனா உருவாக்கியுள்ள புதிய எல்மல கிராைம்; இந்த கிராைம் சீனா
ைற்றும்

பூட்டான்

ஆகிய

நாடுகளுக்கு

இமடயிலான

சர்ச்மசக்குரிய

இடத்தில்

அமைந்துள்ளது. இந்தப் பகுதியானது ததாக்லாம் பீடபூைியில் இந்தியா-பூட்டான்-சீனா
ஆகிய மூன்று நாடுகளும் சந்திக்கும் இடத்தின் கிழக்தக உள்ளது.

8)

வடகிழக்கு

இந்தியாவின்

நீர்

பாதுகாப்பில்

நீண்டகால

எதிர்ைமறத்

தாக்கத்மத

ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நடவடிக்மகயாக, திதபத்தில் உள்ள எல்மலக் கட்டுப்பாட்டுக்
தகாட்டுக்கு

(LAC) அருகில் உள்ள யார்லுங் ஜாங்தபா ஆற்றின் கீ ழ் பகுதியில் சீனா

ஒரு ைிகப்தபரிய

9)

இயற்மக

அமணமய கட்ட உள்ளது..

தபரழிவுகள்

ைற்றும்

தகாவிட்

19

ததாற்றுதநாமய

நாடுகளுக்கு இந்திய அரசு உதவி வழங்கி வருகிறது.

சைாளிக்க

நட்பு

சூடான் ைக்களுக்கு 100 டன்

அளவிலான உணவுப்தபாருட்கமள எடுத்துச் தசன்ற அதத ஐ.என்.எஸ். ஐராவத்
கப்பலனாது இதிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10)

பரஸ்பர

அணுகல்

ஒப்பந்தம்

(RAA): ததன் சீனக் கடல் ைற்றும் பசிபிக் தீவு

நாடுகளில் சீனாவின் வளர்ந்து வரும் தசல்வாக்மக எதிர்தகாள்ளும் முயற்சியில்
ஜப்பான் ைற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகள் இமணந்து
பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டுள்ளன.
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11)

அதயாட்டா சூறாவளியானது ைத்திய அதைரிக்காவின் நிகரகுவாவில் கமரமயக்
கடந்தது.

12)

அதிபயங்கர சூறாவளியான தராலி அல்லது தகானி பிலிப்மபன்ஸில் கமரமயக்
கடந்தது.

13)

கடந்த

பத்து

ஆண்டுகளில்

மூன்றாவது

முமறயாக

அதைரிக்காவின்

பிராந்தியைான ‘புவர்ட்தடா ரிக்தகா’ ைாநில அந்தஸ்து தகாரி
வாக்களித்துள்ளது.

நாட்டில்

தற்தபாதுள்ள

50

ஒரு

அதற்கு ஆதராவாக

ைாநிலங்களுக்கு

இமணயாக

நடத்தப்பட தவண்டும் என்று அம்ைாகாணைானது தகாரிக்மக விடுத்துள்ளது.

சபோருெோதோரம்

1)

இந்தியன்

ரிசர்வ்

வங்கியானது

லக்ஸ்ைி

வங்கிமயயும்,

விலாஸ்

வங்கிமயயும் ஒருங்கிமணத்தது.

2)

2020-21 ஆம் ஆண்டின் 2வது கோைிறுதியில் இந்தியோவின் கமோத்த உள்நோட்டு
உற்பத்தியோனது 7.5% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் கோைிறுதியில் 23.9%
வழ்ச்சிமய
ீ

அடுத்து

இந்த

இைக்மக

எட்டியுள்ளதோக

(புள்ளியியல்) துமை கதரிவித்துள்ளது.

3)

சீனோ
கடன்

முதன்முமையோக,
விமளவி-மய

வருமோனம்

குமைவோக

ஐகரோப்போவின்

விற்றுள்ளது.

கதசிய

முதலீட்டோளர்களின்

புள்ளிவிவரங்கள்

மூைம்

(Negetive Yield Debt) –

இருந்தகபோதும்,

N.K. சிங்-ஐ

தமைவரோகக்

ககோண்ட

எதிர்மமை

ஐகரோப்போவில்

4 பில்ைியன்

சீனோவோல்

அளிக்கப்பட்ட

நிதிக்குழு

2021-22 முதல்

யூகரோ ஒப்பந்தப் பத்திரத்திற்கு அதிகப்படியோன கபோட்டி இருந்தது.

4)

வமரயிைோன அைிக்மகமய ஜனோதிபதியிடம் சமர்ப்பித்தது.

5)

DBS

தற்சோர்பு இந்தியோ

3.0 (ஆத்மோநிர்போர் போரத் 3.0)-ன் கீ ழ் 12 அைிவிப்புகள்
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விரெ ோட்டு செய்தி ள்

1)

கோல்பந்து

கருதப்பட்ட

வரர்களிமடகய
ீ

கோைமோனோர்.

2)

இைக்கு

புகழ்கபற்ை

ஒைிம்பிக்

சிைந்த

வரரோக
ீ

அர்கஜன்டினோ

கபோடியம்

திட்டம்

எல்ைோ

கோல்பந்து

(TOPS)

கோைத்திலும்

வரர்
ீ

என்பது

டியோககோ

பரவைோகக்
மரகடோனோ

இந்தியோவின்

சிைந்;த

விமளயோட்டு வரர்களுக்கு
ீ
உதவி வழங்க முயற்சிக்கும் இமளஞர் விவகோரங்கள்
மற்றும் விமளயோட்டு அமமச்சகத்தின் ஒரு முக்கியத் திட்டமோகும்.

3)

மும்மபயிலுள்ள இந்திய கடற்பமட படககோட்டி பயிற்சி வழங்கல் மமயமோனது

(INWTC) முதல்

ஐ.என்-எம்.டி.எல்

ககோப்மப

என்ை

கதசிய

படகுப்

பந்மதய

சோம்பியன்ஷிப்மப மும்மப துமைமுகத்தில் நடத்துவதற்கோன ஏற்போடுகமள கசய்து
வருகிைது.

4)

இங்கிைோந்தில் நமடகபற்ை நிட்கடோ ஏடிபி மபனல்ஸ்
கவன்ைோர்.

2020ல் டோனில் கமட்வகதவ்
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மோநோடு ள் மற்றும்
மோநோடு ள் /
ருத்தரங்கு ள்

கநோக் ம் /

3-வது

உல ெோவி
புதுப்பிக் த்தக்
எரிெக்தி
முதலீட்டு கூட்டம் மற்றும்
எக்ஸ்கபோ

ருத்தரங்கு ள்

ருத்துரு / முடிவு

➢ கருத்துரு:

நிமையோன
மோற்ைத்திற்கோன கண்டுபிடிப்புகள்

ஆற்ைல்

➢ இந்தியோவின் இைக்கு 2022 ஆம் ஆண்டில்

இடம் / நி ழ்த்தி

வர்

கமய் நிகர் மோநோடோக
நவம்பர் 26 முதல் 28
வமர நமடகபற்ைது

175ஜிகோவோட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திமய
உற்பத்தி கசய்வது

15வது ஜி20 உச்ெிமோநோடு

புதிய உைகளோவிய குைியீடு
அடிப்பமடயோகக் ககோண்டது:

4

தூண்கமள

✓ திைமம

கமய் நிகர் மோநோடோக
சவுதி
அகரபியோவில்
நமடகபற்ைது.

✓ கதோழில்நுட்பம்
✓ கவளிப்பமடத்தன்மம
✓ கிரகத்மத போதுகோக்கும் கபோறுப்போளர்
இந்தி ோ-லக்ெம்பர்க்
மோநோடு

உச்ெி

இந்தி ோ
சமோரபல்
ோங் ிரஸ் (ஐ.எம்.ெி) 2020

சர்வகதச
சூரியசக்தி
கூட்டணியில்
கசர
ைக்சம்பர்க் பிரதமர் விருப்பம் கதரிவித்துள்ளோர்.
கபரிடமரத் தடுக்கும் உள்கட்டமமப்பிற்கோன
கூட்டணியில்
கசர
பிரதமர்
கமோடி
ைக்சம்பர்கிற்கு அமழப்பு விடுத்துள்ளோர்.

கமய் நிகர் மோநோடோக
நவம்பர்
19, 2020ல்
நமடகபற்ைது.

“Inclusive Innovation - Smart I
Secure I Sustainable”

கமய் நிகர் மோநோடோக
நமடகபற்ைது

கருத்துரு:

திட்டங் ள் / க ோஜனோக் ள்
திட்டங் ள் /
க ோஜனோக் ள்

கநோக் ங் ள் / ஏன் செய்தி

ில்?

அரமச்ெ ம் /
அரமச்ெரரவ/மோநிலம்

இந்திரோ ோந்தி
மோத்ரித்வோ கபோஷன்
திட்டம்

2-வது குழந்மதக்கு தோய்மோர்களுக்கு ரூ.6000

ரோஜஸ்தோன்

பிரதோன் மந்திரி ிெோன்
உர்ஜோ சுரக்ஷோ ஈசவம்
உத்தன் ம ோபி ன் (பி.எம்.
குசும்)

2022 ஆம் ஆண்டில் சூரிய மற்றும் இதர
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திைமன 25.750

புதிய மற்றும்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி

கிமடக்கும் ஒரு மகப்கபறு நைத்திட்டம்

கமகோவோட்டோக
ககோண்டுள்ளது

கசர்ப்பமத

கநோக்கமோகக்
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போது ோப்பு மற்றும் விண்சவெித்துரற
போது ோப்பு மற்றும்
விண்சவெித்துரற
பி.எஸ்.எல்.வி ெி-49
(51 வது ப ைம்)

நோடு / மோநிலம்
/ அரமப்பு

கநோக் ம்
ககோண்டு கசல்பமவ,

இஸ்கரோ

➢ ைிதுகவனியோ (1), ைக்சம்பர்க் (4) மற்றும் அகமரிக்கோ
(4)

ஆகியவற்ைிைிருந்து
கசயற்மகக்ககோள்.

ஒன்பது

வோடிக்மகயோளர்

➢ EOS-01 என்பது புவி கண்கோணிப்பு கசயற்மகக்ககோள்

ஆகும். இது விவசோயம், வனவியல் மற்றும் கபரிடர்
கமைோண்மம
ஆதரவு
ஆகியவற்ைில்
பயன்படுதப்படுகிைது.

சுக்ரோ

ன் திட்டம்

விர்ஜின்
ரைப்பர்லூப் போட்

இந்தியோ தனது சுக்ரோயன் கவள்ளி திட்டத்மத 2024-ல்
கதோடங்க உள்ளது இது கவள்ளிக்கு இந்தியோவின் முதல்
பயணமோகும்

இஸ்கரோ

➢ எதிர்கோை கபோக்குவரத்து கருத்தோன போட் என்பது

கநவோடோ
போமைவனத்தில்
கசோதிக்கப்பட்டது

கவற்ைிடக்
குழோய்களுக்குள்
அதிக
பயணிகமள சுமந்து கசல்வதோகும்.

கவகத்தில்

➢ கசோதமனயில் இரண்டு பயணிகள் - இரு நிறுவன

ஊழியர்களும் 500மீ கசோதமன பயண நீளத்மத 15
வினோடிகளில் பயணித்து ஒரு மணி கநரத்திற்கு 107
மீ ட்டர் (172கிமீ /மணி) கவகத்தில் அமடந்தனர்.

மருந்து ெோகுபடிர க்
ண்டறி
செ ற்ர க்க ோள் ள்

ஒடிசோ
விண்கவளி
பயன்போட்டு
மமயம்
(OSAC)
கதோமைநிமை
உணர்திைன்
மற்றும்
கசயற்மக
நுண்ணைிவு
கதோழில்நுட்பங்கமளப்
பயன்படுத்தி
சட்டவிகரோத சணல் கசடி வமக (பைவமகயோன கஞ்சோ)
சோகுபடிமயக்
கண்டைிய
சட்ட
அமைோக்க
நிறுவனங்களுக்கு உதவ முன்வந்துள்ளது

மோர்க ோஸ்

சீன ரோணுவத்திற்கு எதிரோக கிழக்கு ைடோக்கில் இந்திய
ரோணுவமோனது மோர்ககோமஸ நிறுத்துகிைது. போங்கோங்
கசோ ஏரியின் அருகக மோர்ககோஸ் உள்ளது. அங்கு
அவர்கள் விமரவில் படகுகமள பயன்படுத்தி பணிமய
கதோடங்க உள்ளனர்

ெோங் இ-5 ெந்திரன்
திட்டம்

சீனோவின்
சோங்இ-5
சந்திரன்
திட்டமோனது
4
தசோப்தங்களுக்கு கமைோக சந்திரனின் போமை மோதிரிகமள
புவிக்கு ககோண்டுவர முயற்சிக்கும் முதல் புகரோபோகும்.
இந்த விண்கைம் டிசம்பர் 15 ஆம் கததி பூமிக்குத் திரும்ப
உள்ளது.

சீனோ

சென்டினல்-6
ரமக்க ல் ஃப்ரீலிச்
செ ற்ர க்க ோள்

உைக
கடல்
மட்டத்தில்
ஏற்படும்
மோற்ைங்கமள
அளவிடுவதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட திட்டமோகும்.

ரோக்ககட்:
ஸ்கபஸ்எக்ஸ்
போல்கோன் 9
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துரிதமோ
செ லோற்றும்
தரர ிலிருந்து
வோனுக்கு ஏவப்படும்
ஏவு ரை ின்

துரிதமோக
ஏவப்படும்
கசோதமன

கசயைோற்றும்
தமரயிைிருந்து
வோனுக்கு
ஏவுகமணயின்
(QRSAM)
இரண்டோவது
கவற்ைிகரமோக நடத்தப்பட்டது.

ஏரி ல் (வெிமண்டல
அ ச்ெிவப்பு சதோரல
நுண்ணுைர்வு
புறக்க ோள் பற்றி
சபரி
ஆய்வு)

➢ 2029-ல் ஏரியல் கதோடங்கப்படும்

டிஆர்டிஓ

(QRSAM)

➢ இது 4 ஆண்டு கோைத்தில் ஆயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட
புைக்ககோள்கமள
பற்ைி
கபரிய
கணக்ககடுப்மப கமற்ககோள்ளும்.

அளவிைோன

ஐகரோப்பிய
விண்கவளி
நிறுவனம்

(ESA)

➢ இது புைக்ககோள்களின் தன்மம, உருவோக்கம் மற்றும்
பரிணோம வளர்ச்சிமய ஆய்வு கசய்யும்.

செ ற்ர க்க ோள்
எதிர்ப்பு (ஏ-ெோட்)
ஏவு ரை

ஒடிசோவின் டோக்டர் ஏ.பி.கஜ. அப்துல் கைோம் தீவில்
இருந்து
2019
மோர்ச்
27
அன்று
கவற்ைிகரமோக
நடத்தப்பட்ட நோட்டின் முதல் கசயற்மகக்ககோள் எதிர்ப்பு
(அசோட்) ஏவுகமண கசோதமன ‘மிஷன் சக்தி’ ஆகும்.

டிஆர்டிஓ

ஸ்கபஸ்எக்ஸின்
க்ரூ டிரோ ன்
விண் லம்

ஸ்கபஸ்எக்ஸின்
க்ரூ
டிரோகன்
விண்கைம்
புகளோரிடோவில் உள்ள நோசோவின் ககன்னடி விண்கவளி
மமயத்திைிருந்து நோன்கு கபர் ககோண்ட குழுமவ ஆறு
மோத
கோை
பயணத்தில்
சர்வகதச
விண்கவளி
நிமையத்திற்கு (ஐ.எஸ்.எஸ்) அமழத்துச் கசல்கிைது

ஸ்கபஸ்எக்ஸ்

கமம்படுத்தப்பட்ட
பினோ ோ ரோக்ச ட்

ஓடிசோ கடற்கமர சந்திப்பூர் ஒருங்கிமணந்த கசோதமன
தளத்திைிருந்து
கமம்படுத்தப்பட்ட
பினோகோ
ரோக்ககட்
கவற்ைிகரமோக கசோதமன கசய்யப்பட்டது.

டிஆர்டிஓ

எம். ியு-9பி ெீ
ோர்டி ன் ஆயுதமற்ற
ட்கரோன் ள்

அகமரிக்கோவிைிருந்து குத்தமகக்கு விடப்பட்ட இரண்டு
எம்.கியு-9பி சீ கோர்டியன் ஆயுதமற்ை ட்கரோன்கமள
இந்திய கடற்பமட கசர்த்தது

அறிவி ல் மற்றும் சதோழில்நுட்பம்
புதி

ண்டுபிடிப்பு ள்

பரம் ெித்தி

ஆழ் டல் திட்டம்

கநோக் ம்
இந்திய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பரம் சித்தி
உைகத்தின் மிகவும் சக்தி வோய்ந்த 500
பகிரப்படோத கணினி அமமப்புகளில்
63-வது இடத்மதப் பிடித்துள்ளது.

இடம் / த

ோரிப்பு

கதசிய
சூப்பர்
கணினியியல்
இயக்கத்தின் (NSM) கீ ழ் அைிவியல்
மற்றும்
கதோழில்நுட்பத்
துமை
(DST), மின்னணு மற்றும் தகவல்
கதோழில்நுட்ப அமமச்சகம் (MeitY)
ஆகியவற்ைின்
ஆதரவுடன்
கூட்டோக உருவோக்கப்பட்டது.

விண்கவளி ஆய்மவ ஒத்த ஆழமோன
கடமை ஆரோய்வதற்கோன ஒரு ைட்சிய
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‘ஆழ்கடல்

திட்டத்மத’
இந்தியோ
விமரவில் கதோடங்கவுள்ளது

30 மீ ட்டர்

சதோரலகநோக் ி
திட்டம்

இந்திய
வோனியைோளர்கள்
முப்பது
மீ ட்டர்
கதோமைகநோக்கி
திட்டத்தில்
2020 இயற்பியல் கநோபல் பரிசு கபற்ை
கபரோசிரியர்
ஆண்ட்ரியோ
ககஸுடன்
இமணந்து
பணியோற்ைியுள்ளனர்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலி ல்
உ ிரினங் ள் /
சுற்றுச் சூழல்
பன்னோ கதெி

பூங் ோ

வோன்

வர

இடம் /
நி ழ்த்தி வர் ள்

ள் / கநோக் ம்

யுகனஸ்ககோ உயிர்ககோள கோப்பகமோக அைிவித்தது

மத்தியப் பிரகதசம்

உைகின் தனிமமயோன யோமன போகிஸ்தோனிைிருந்து
கம்கபோடிய சரணோையத்திற்கு ஓய்வு கபறுவதற்கோக
ஒரு மகத்தோன நகர்மவ கமற்ககோள்ளவுள்ளது.

கரோரிகடோரமசெஸ்
பில்கலோ
ஸ்டோக்ர ட்ஸ்

ஒரு உயிரி ஒளி உமிழும் அல்ைது ஒளி உமிழும்
கோளோன்
வமக.
கரோரிகடோமமகசஸ்
இனத்தில்
இந்தியோவில் கோணப்படும் முதைோவது கோளோன்.

கமகோையோவின்
மவ்ைின்கநோங்

ெப்பகர ரவரஸ்

சப்பகர
மவரஸ்
கபோதுவோக
எைிகள்
மூைம்
பரவுகின்ைன. போதிக்கப்பட்ட ஒரு எைி கவளியிடும்
சிறுநீர், நீர்த்துளிகள் மைம் வழியோக கநரடி கதோடர்பு
மூைகமோ
அல்ைது
ஒரு
நபரின்
மூைம்
மற்ை
நபர்களுக்கு இந்த மவரஸ் பரவுகிைது.

கபோைிவியோ

திருவிதோங்கூர் ஆரம

இது 330 மில்ைிமீ ட்டர்
கபரிய வன ஆமம

வில்கலோ கபோர்ப்ெர்

இது
நீண்ட
கோைமோக
இடம்கபயரும்
சிைிய
பைமவகளில் ஒன்ைோகும். இது வடக்கு மற்றும் மித
கவப்பமண்டை ஐகரோப்போ முழுவதும் இனப்கபருக்கம்
கசய்கிைது.
நோட்டில்
முதல்
முமையோக
போர்மவயிடப்பட்ட போைியோர்க்டிக் இனமோகும்

மவுண்ட்
இலி
சலகவோகடோகலோக்

கிழக்கு இந்கதோகனசியோவில் அமமந்துள்ள இந்த
எரிமமை கவடித்தது

நீளம்

வமர

வளரும்

ஒரு

இரோணுவப் ப ிற்ெி ள்
SIMBEX-20

இந்தி

ோ - ெிங் ப்பூர் இருதரப்பு

டல்ெோர் ப

ிற்ெி
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SITMEX-20

இந்தியோ - சிங்கப்பூர் மற்றும் தோய்ைோந்து முத்தரப்பு கடல்சோர் பயிற்சி

AUSINDEX

இந்தியோ மற்றும் ஆஸ்திகரைியோ இருதரப்பு கடல்சோர் பயிற்சி

CORPAT

இந்தியோ-தோய்ைோந்து ஒருங்கிமணந்த கரோந்து பயிற்சி

(Coordinated Patrol -CORPAT)

பு ல்
நிவர் பு

ல்

ஈரோன் கபயரிட்டது

உருவோக்கப்பட்டது
நவம்பர் 2020

:

23

உச்ச வைிமம : 25 நவம்பர்

2020

கமைந்தது

2020

: 27

நவம்பர்

புதுச்கசரி
மற்றும்
மோமல்ைபுரம்
இமடகய
கமரமய கடந்தது
கோற்ைின் கவகம்: ஒரு மணி
கநரத்திற்கு 120 - 130 கி.மீ .

இந்த ஆண்டு வட இந்தியப் கபருங்கடல் பகுதியில் உருவோன 4வது சூைோவளி இதுவோகும்.
முதல் மூன்று சூைோவளிகள் : கதி புயல் (நவம்பரில் கசோமோைியோவில் நிைச்சரிமவ
ஏற்படுத்தியது - இந்தியோவோல் கபயரிடப்பட்டது) அம்போன் புயல் (கம மோதத்தில் கிழக்கு இந்தியோ
உருவோனது - தோய்ைோந்தோல் கபயரிடப்பட்டது), நிசர்கோ புயல் (மகோரோஷ்டிரோமவ போதித்தது
மற்றும் பங்களோகதஷோல் கபயரிடப்பட்டது)

செ லி ள் மற்றும் இரை வோ ில் ள்
இந்தி
ோலநிரல
மோற்ற அறிவு பற்றி
இரை வோ ில்

கோைநிமை மோற்ை பிரச்சிமனகளுக்கு தீர்வு கோண கதசிய மற்றும்
சர்வகதச அளவில் அரசோங்கம் எடுத்து வரும் அமனத்து முக்கிய
நடவடிக்மககமளயும் இந்த இமணயவோயில் ககோண்டிருக்கும்.

திருநங்ர
ளுக் ோன
கதெி
இரை வோ ில்

மத்திய
சமூக
நீதி
மற்றும்
அதிகோரமளித்தல்
அமமச்சர்
திருநங்மககளுக்கோன கதசிய இமணயவோயிமை கதோடங்கினோர்.

ஆனந்தோ செ

எல்.ஐ.சி ஆஃப் இந்தியோ ஆனந்தோ என்ை புதிய வணிக டிஜிட்டல்
கசயைிமய அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

அபோ

ம் செ

லி

லி

ஆந்திர மோநிை அரசு இந்த கசயைிமய அைிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது
டோக்சிகள் மற்றும் ஆட்கடோரிக்ஷோக்களில் பயணிக்கும் கபண்கள்
மற்றும்
குழந்மதகளுக்கு
ஏகதனும்
அவசரநிமை
ஏற்பட்டோல்
எச்சரிக்மக எழுப்ப உதவுகிைது
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செய்தி ெில் இடம்சபற்ற சபண் ள்
மலோ ைோரிஸ்

இந்திய-அகமரிக்க
மற்றும்
ஆப்பிரிக்க-அகமரிக்க
வம்சோவளிமயச்
கசர்ந்த முதல் கபண் அகமரிக்கோவின் கமைமவயில் உறுப்பினரோக
(துமண ஜனோதிபதி) கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளோர்.

விதிஷோ ரமத்ரோ

ஐ.நோவின் நிர்வோக மற்றும் பட்கஜட் ககள்விகளுக்கோன ஆகைோசமனக்
குழு உறுப்பினரோக கதர்வோகியுள்ளோர்.

செய்தி ெில் இடம்சபற்ற நி மனங் ள் மற்றும் முக் ி
நபர் ள்

நபர் ள்

நிரல / பதவி

ஷ்வர்தன் குமோர் ெின்ைோ
அர்ைோம் ஓம் தல்ெோனி

புதிதோ

ோ

தமைமம தகவல் ஆமணயர் (சி.ஐ.சி)
ஆறு வயதிகைகய கம்ப்யூட்டர் புகரோகிரோமம உருவோக்கி
உைகிகைகய இமளய வயது கம்ப்யூட்டர் புகரோகிரோமர் என்ை
உைக சோதமன பமடத்துள்ளோன் குஜரோத்மதச் கசர்ந்த ஆறு
வயது சிறுவன் அர்ஹோம் ஓம் தல்சோனியோ

நி மிக் ப்பட்ட குடி ரசுத்தரலவர் / பிரதமர்

கஜோ ரபடன் (ஜனநோ

புதிதோ

ட்ெி )

அகமரிக்கோவின் 46வது ஜனோதிபதி

நி மிக் ப்பட்ட முதலரமச்ெர்
பீகோர் முதல்வர் (கதோடர்ச்சியோக 4வது முமை)

நிதீஷ் குமோர்

விருது ள்
விருது ள்

விருது சபரும் நபர் / அரமப்பு

புக் ர் பரிசு 2020

டக்ளஸ் ஸ்டூவர்ட் எழுதிய ஷக்கி கபயின் புத்தகத்திற்கு

வோதோ

மத்திய கல்வி அமமச்சர் திரு ரகமஷ் கபோக்ரியோல்

ன் வோழ்நோள் ெோதரன விருது

லிலோவதி விருது 2020

மத்திய கல்வி அமமச்சர் ைிைோவதி விருது - 2020-மன
கமய்நிகரோக
அைிமுகப்படுத்தினோர்.
கபண்கமள
கமம்படுத்துவதற்கோக
ஏ.ஐ.சி.டி.இ.யின்
புதுமமயோன
கல்வித்திட்டம்
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போல் சக்கரியோ

28வது எழுத்தச்ென் புரஸ் ோரம்

திருவிழோக் ள்
10வது கதெி
இந்தி

அறிவி

கமய் நிகரோக நமடகபற்ைது

ல் திரரப்பட விழோ

ோ ெர்வகதெ செர்ரி மரங் ள் பூப்பூக்கும் திருவிழோ

ெண்டி பத்வோ திருவிழோ

ஷில்ைோங், கமகோையோ
சூரத்

குழுக் ள்
கதெி
சநருக் டி கமலோண்ரம
குழு (என்.ெி.எம்.ெி)

தமிழ்நோடு மற்றும்
மறுஆய்வு கசய்ய

புதுச்கசரியில்

நிகழ்ந்த

புயல்

போதிப்மப

ெெி கெ ர் கவம்பதி குழு

"இந்தியோவில் கதோமைக்கோட்சி மதிப்பீட்டு முகமமகள் குைித்த
வழிகோட்டுதல்கமள"
மறுஆய்வு
கசய்ய
தகவல்
மற்றும்
ஒளிபரப்பு அமமச்சகம் ஒரு குழுமவ அமமத்துள்ளது.

முக் ி
நோள்

தினங் ள்

நி ழ்வு ள்

நவம்பர் 05

உைக சுனோமி விழிப்புணர்வு தினம்

நவம்பர் 10

அமமதி மற்றும் கமம்போட்டிற்கோன
உைக அைிவியல் நோள்

நவம்பர் 11

கதசிய கல்வி நோள்

நவம்பர் 12

கதசிய பைமவகள் தினம்

நவம்பர் 13

கதசிய ஆயுர்கவத தினம்

நவம்பர் 14

உைக நீரிழிவுகநோய் தினம்

நவம்பர் 16

சர்வகதச சகிப்புத்தன்மம தினம்

ருத்துரு / முக் ி

த்துவம்

கருத்துரு : “உைகளோவிய கதோற்றுகநோமயக்
மகயோள்வதில் சமூகத்துடனோன அைிவியல்”

கருத்துரு :”கசவிைியர் மற்றும் நீரிழிவு கநோய்”

கதசிய பத்திரிக்மக தினம்
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நவம்பர் 19

நவம்பர் 20

உைக கழிப்பமை தினம்

கருத்துரு :”நீடித்த சுகோதோரம் மற்றும்
கோைநிமை மோற்ைம்”

ஆவோஸ் திவோஸ்
உைக குழந்மதகள் தினம்
உைக கதோமைக்கோட்சி தினம்

நவம்பர் 21

உைக மீ ன்வள தினம்

நவம்பர் 25

கபண்களுக்கு எதிரோன
வன்முமைகமள ஒழிப்பதற்கோன
சர்வகதச தினம்

கருத்துரு :”Orange the World: Fund, Respond,

நவம்பர் 26

அரசியைமமப்பு நோள் / சம்விதோன்
திவோஸ்

இந்திய அரசியைமமப்மப ஏற்றுக்ககோண்டமத
நிமனவுகூரும் வமகயில்.

நவம்பர் 27

கதசிய உறுப்பு நன்ககோமட தினம்

Prevent, Collect!”

✓ ஒவ்கவோர் ஆண்டும் பிைந்த குழந்மத பரோமரிப்பு வோரம் நவம்பர் 15 முதல் 21 வமர
கமடபிடிப்பு
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