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உடான் அங்கீகாரம் ரத்து - ஏர் ஒடிொ .................................................................................................................. 43 

50-வது மனதின் குரல் (மான் கி பாத்) அத்தியாயம் ..................................................................................... 43 

பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா தயாஜனா ....................................................................................................... 44 
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ெம்ருத்தி திட்டம் ............................................................................................................................................................... 95 

சடல்லி இளஞ்சிவப்பு வரிறெ (பிங்க் றலன்) பாறத நீட்டிப்பு .............................................................. 96 

வடகிழக்கு இந்தியாவின் முதலாவது “தண்ணீரில் மிதக்கும் றகத்தறி குடிறெகள்” - 

மணிப்பூர ்............................................................................................................................................................................ 96 

ரெகுல்லா தினம் (தமை்கு வங்காளம்) - நவம்பர் 14....................................................................................... 97 

அரசுப் பள்ளிகளுக்கான GPS வறரபடமிடல் ................................................................................................... 97 

நாமசூத்ரா மை்றும் மட்டுவா ெமூக நல வாரியம் ......................................................................................... 97 

சுை்றுலா எளிதாக்கம் மை்றும் தகவல் றமயம் துவக்கம் .......................................................................... 97 

இமயமறலப் பகுதிக்கான பிராந்திய ஆறணயம் - உருவாக்கம் ....................................................... 98 

சகௌ ெம்ரிதி பிளஸ் திட்டம் ...................................................................................................................................... 98 

நாங்கிதரம் நடனத் திருவிழா ................................................................................................................................... 98 

மாநிலெ ்சின்னம் அறிமுகம் - ஆந்திரப் பிரததெம் ...................................................................................... 99 

சகான்னிெச்ி வா புதன .............................................................................................................................................. 100 
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AIBA - சபண்கள் உலக ொம்பியன்ஷிப் ............................................................................................................. 108 

பன்னாடட்ு சதாறலத் சதாடர்பு ஒன்றிய உறுப்பினர் - இந்தியா ..................................................... 109 

கிருஷ்ணா அய்யர் விருது ....................................................................................................................................... 109 

அருணிமா சின்கா – முறனவர் (டாக்டர)் பட்டம் ......................................................................................... 109 

பத்திரிக்றகத் துறையில் நிபுணத்துவத்திை்கான IPI - இந்தியா விருது 2018 ............................. 110 

இந்தியப் தபாட்டி ஆறணயம் - புதிய தறலவர் .......................................................................................... 110 

சடஸ்லா தறலவர் பதவி - எலான் மஸ்குக்குப் பதிலாக ராபின் சடன்தஹால்ம் 

பதவிதயை்பு ...................................................................................................................................................................... 111 

ராஜா ராம் தமாகன் ராய் விருது ........................................................................................................................... 111 

கலாெெ்ார பாரம்பரியத்திை்கான யுசனஸ்தகாவின் ஆசிய பசிபிக் விருது - 2018 .................. 112 

கிலுவி மறலயில் ஏறிய முதலாவது இந்தியர் .............................................................................................. 113 

முனின் பார்தகாதடாகி இலக்கிய விருது - 2018 ........................................................................................... 113 

கப்பை் பறடத் துறணத் தறலவரான எம்பி அவாதி காலமானார ்.................................................. 114 

பிரான்சின் உயரிய குடிமகன் சகௌரவிப்பு விருது ................................................................................... 115 

2018 ஆம் ஆண்டின் துணிவிை்கான இலண்டன் பத்திரிக்றக சுதந்திர விருது ......................... 115 

இன்தபாசிஸ் பரிசு 2018 ............................................................................................................................................. 115 

ஆண்டின் சிைந்த லா லிகா வீரர ்விருது - சமஸ்ஸி .................................................................................. 116 

யுனிசெப்பின் முதல் இறளஞரக்ளுக்கான தூதர் ....................................................................................... 117 



•   
•    
 
 
 
 

viii 
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உலக இறளதயார் பாட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் ..................................................................................... 141 

UIM FIH20 - இந்திய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ............................................................................................................... 141 

ATP இறுதிப் தபாட்டி ..................................................................................................................................................... 142 

ஐதராப்பாறவெ ்தெர்ந்த மிக வயதான ெரவ்ததெ தகால் கீப்பர் - கால்பந்து ............................... 143 

2018 ஆம் ஆண்டின் சர ்சென்றி காட்டன் ரூக்கிகய (புதியவர)் சவன்ற முதலாவது இந்தியர1்43 

லாரஸ் உலக விறளயாடட்ு விருதுகள் ............................................................................................................. 143 
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TNPSC துளிகள் 

❖ சத்தீஸ்கரின் ராய்ப்பூரில் இளைய தளலமுளையினர ் அறிவியல் மை்றும் ததொழில்நுட்ப 

கண்டுபிடிப்புகைில் கவனம் தசலுத்துவதை்கொக 8 முதல் 10-ம் வகுப்பு வளர பயிலும் 

மொணவரக்ளுக்கு இைம் புத்தொக்குநர ் திட்டம் 2018 (Young Innovators Programme -YIP) எனும் 

அறிவியல் மை்றும் ததொழில்நுட்ப பபொட்டிளய சமீபத்தில் IIT கரக்பூர ் கல்வி நிறுவனம் 

ஏை்பொடு தசய்திருந்தது.  

❖ இந்தியொ மை்றும் தமொரொக்பகொ ஆகிய நொடுகளுக்கிளடபயயொன குை்ைவியல் விஷயங்கை் 

ததொடரப்ொன பரஸ்பர சட்ட உதவிகை் மீதொன ஒப்பந்தத்திை்கு மத்திய அளமசச்ரளவ 

ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது. 

o இந்தியா மற்றும் சமாராக்ககா ஆகிய நாடுகளுக்கிகடகய குற்றம் சதாடரப்ான 

விசாரகண, வழக்குகள், கதடுதல், தகட சசய்தல், பறிமுதல் சசய்தல், வழக்கக 

நடதத்ுதல் மற்றும் குற்றம் சம்பந்தப்படட்ுள்ள சபாருடக்களப் பறிமுதல் சசய்தல்  

ஆகியவற்றில் ஒதத்ுகழப்பிற்கான ஒரு விரிவான சசயல்திட்டத்கத இந்த 

ஒப்பந்தமானது அளிக்கும். 

❖ மூத்த இந்திய கொவை் பணி அதிகொரியொன எஸ்.எஸ். பதஸ்வொல் இந்பதொ-திதபத்திய 

எல்ளலப் பொதுகொப்புப் பளடயின் (Indo-Tibetan Border Police - ITBP) தளலவரொக 

நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.் இவர ்2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 ஆம் பததி வளர இப்பதவியில் 

இருப்பொர.் இப்பதவி வகித்த R.K. பசந்ந்தொ ஓய்வு தபை்ைளதயடுதத்ு இவர ் அப்பதவிக்கு 

நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ தமிழக முதலளமசச்ர ் இ-அடங்கல் என்ற திட்டத்கதத் ததொடங்கி ளவத்தொர.் இதன் 

பநொக்கம் நிலத்தின் வைம் மை்றும் தண்ணீர ் இருப்பு ஆகியவை்ளை மதிப்பிடுவதை்கொக 

அதிகொரிகைொல் தயொரிக்கப்படும் அரசொங்கப் படிவங்கைின் தயொரிப்ளப 

எைிளமப்படுதத்ுவதொகும். 

❖ யூபகொ வங்கியின் தளலளம தசயல் அதிகொரி மை்றும் பமலொண்ளம இயக்குநரொக அதுல் 

குமொர ்பகொயல் பதவிபயை்ைொர.் 

❖ 2018ம் ஆண்டு நவம்பர ் 1ம் பததியன்று இரொணுவத்தின் விமொனப் பளட தனது 33வது 

நிறுவன தினத்ளதக் தகொண்டொடியது. இதளனக் குறிப்பிடும் விதமொக புதுதில்லியில் 

இந்தியொ பகட் அருபக அமர ்ஜவொன் பஜொதி என்ை இடத்தில் மலர ்வளையம் ளவக்கும் விழொ 

நடத்தப்படட்து.  

❖ சுை்றுலொத் துளையில் இந்தியொ மை்றும் ததன் தகொரியொவிை்கு இளடபய ஒதத்ுளழப்ளப 

பமம்படுதத்ுவதை்கொக புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகதயழுத்திட மத்திய 

அளமசச்ரளவ  ஒப்புதலைித்திருக்கின்ைது.  

❖ மத்திய அளமசச்ரளவக்கு ரஷ்யொவுடனொன புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் மை்றும் ஒதத்ுளழப்பு 

ஒப்பந்தம் ஆகிய இரண்டு உடன்படிக்ளககை் பை்றியும் விைக்கப்படட்து. 

o பபொக்குவரதத்ுப் பயிை்சிக்கொன ஒதத்ுளழப்ளப பமம்படுத்திட  ரஷ்யக் 

கூட்டளமப்பின் பபொக்குவரதத்ுத் துளை அளமசச்கதத்ுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

உடன்படிக்ளக. 

o ரயில்பவத் துளையில் ததொழில்நுட்ப ஒதத்ுளழப்ளப பமம்படுத்திட கூடட்ுப் பங்கு 
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நிறுவனமொன ரஷ்யொவின் ரயில்பவத் துளையுடன் ஒரு ஒதத்ுளழப்பு ஒப்பந்தம். 

❖ இரஷ்யொளவ அடிப்பளடயொகக் தகொண்டு இயங்கும் இளணய வழிப் பொதுகொப்பு 

நிறுவனமொன கொஸ்பரஸ்்ளக பலப் தவைியிடட்ுை்ை புதிய அறிக்ளகயின்படி, 

இளணயத்தில் உலொவுதல் ததொடரப்ொன பிரசச்ளனகளை சந்திக்கும் நொடுகைில் இந்தியொ 

12வது இடதத்ில் இருக்கின்றது. 

❖ ஒடிசொவின் புவபனஸ்வரில் மொநில கண்கொணிப்பு நிகலயம்  அளமக்கப்படும் என்று 

அம்மொநில முதல்வர ்நவீன் பட்நொயக் அறிவிதத்ுை்ைொர.் 

❖ மூத்த நடிகரொன அனுபம் ககருக்கு பகம்பிரிட்ஜ் எம்ஐடி  ஸ்பலொன் பமலொண்ளமப் பை்ைியில் 

“புகழ்தபை்ை மனிதர”் என்ை பட்டம் வழங்கப்படட்து. 

❖ சரவ்பதச குதத்ுசச்ண்ளட மன்ைத்தின் (AIBA - International Boxing Association) தளலவரொக 

உஸ்தபகிஸ்தொளனச ்பசரந்்த வணிகரொன கஃபூர ்ரொக்கிபமொவ் பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ தசன்ளன உயரநீ்திமன்ைத்தின் மதுளர கிளையில் நவம்பர ் 8 அன்றிலிருந்து முதல் 

அமரவ்ிை்கு தளலளம தொங்குவது மை்றும் அடுத்த மூன்று மொதங்களுக்கு நிரவ்ொக 

நீதிபதியொக இருக்கப் பபொவது நீதிபதி K.K. சசிதரன் ஆவொர.் 

❖ 96 வயதுளடய தபண்மணியொன கொரத்்தியொயினி அம்மொ பகரைொவில் அக்சர லக்சம் என்ை 

எழுத்தறிவுத் பதரவ்ில் 100க்கு 98 மதிப்தபண்கை் தபை்றுை்ைொர.் 

❖ 33 வயதொன பொகிஸ்தொன் அணியின் மூத்த மடள்டயொைர ் அசொர ் அலி ஒரு நொை் சரவ்பதச 

கிரிக்தகட் பபொட்டிகைில் இருந்து தன்னுளடய ஓய்ளவ அறிவிதத்ுை்ைொர.் 

❖ இந்திய இளணயதை மை்றும் ளகபபசி சங்கம் (Internet and Mobile Association of India - IAMAI) 

இந்தியொவில் தமய்நிகர ் உண்ளமத ் பதொை்ைம்/ அதிகப்படுத்தப்பட்ட உண்ளமத் பதொை்ைம் 

ஆகியவை்றுக்கொன சூழளல பமம்படுத்தி உருவொக்கிட ஒரு புதிய ததொழில் நிபுணர ்குழுளவ 

அளமத்திருக்கின்ைது. 

o இந்த குழுவொனது நொட்டில் வைரந்்துவரும் அந்த ததொழில்நுட்பத்தின் திைளமகளைப் 

பயன்படுதத்ி தபொருளாதொர வைரச்ச்ி, பவளல வொய்ப்பு, திைன் பமம்பொடு 

ஆகியவை்ளைப் பிரபலப்படுத்திட இந்த சங்கம் பமை்தகொை்ளும் முயை்சிகைின் ஒரு 

பகுதியொகும். 

❖ இந்திய ரொணுவத்தின் ஈட்டிப் பளடகைின் சொரப்ில் வடக்கு இம்பொலில் உை்ை மந்திரிபுகொரி 

ரொணுவ தைத்தில் 13வது இந்திய-மியொன்மர ் பிரொந்திய எல்ளலக் குழுக் கூட்டம் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ உத்தரகொண்ட் உயரநீ்திமன்ைத்தின் தளலளம நீதிபதியொக நீதிபதி ரபமஷ் ரங்கநொதன் 

பதவிப் பிரமொணம் தசய்து ளவக்கப்படட்ொர.் தடக்ரொடூனில் உை்ை ரொஜ்பவனில் ஆளுநர ்

பபபி ரொணி தமௌரியொவொல் அவருக்கு பதவிப் பிரமொணம் தசய்து ளவக்கப்படட்து. 

❖ பமை்கு வங்க மொநிலத்தில் ததொழிை்துளை வைரச்ச்ிக்கும், வொழ்க்ளகத் தரத்தின் 

பமம்பொட்டிை்கும் உதவும் வளகயில் “துரக்ொ உந்து விளசயைிக்கப்படட் பசமிப்புக் 

கிடங்கிை்கொன கடட்ுமொனத் திட்டம்” என்பதை்கொன கடன் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியொவும் 

ஜப்பொனும் ளகதயழுத்திட்டன. 

❖ இம்பொலில் உை்ை உயிரியல் வைம் மை்றும் நீடித்த பமம்பொட்டிை்கொன நிறுவனதத்ுடன் 

பமகொலயொ அரசும் கலொசச்ொர உைவுகளுக்கொன இந்தியக் குழுவும் இளணந்து நவம்பர ் 8 

முதல் 11-ம் பததி வளர ஷில்லொங்கில் இந்திய சரவ்பதச தசரர்ி மலர ் திருவிழொளவ, 
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ததொடரச்ச்ியொக இரண்டொவது வருடமொக நடதத்ுகின்ைது. 

❖ நொட்டில் மிக வயதொன வில்லுப்பொடட்ு களலஞரொன 84 வயதகடந்த  பூங்கணி அம்மொ 

கொலமொனொர.் 

❖ தமிழ்நொடு, புதுசப்சரி மை்றும் அந்தமொன் ஆகிய பகுதிகளுக்கொன பதசிய மொணவர ்

பளடயின் (National Cadet Coprs - NCC) இயக்குநரகம் பஜொத்பூரில் நளடதபை்ை அகில இந்திய 

வொயு பசளனப் பபொட்டியில் சொம்பியன்ஸ் பகொப்ளபளய தவன்று தங்கப் பதக்கத்ளத 

ளகப்பை்றியிருக்கின்ைது. 

o ததொடரந்்து இரண்டொவது முளையொக இந்த இயக்குநரகம் சொம்பியன்ஸ் 

பகொப்ளபளய சவன்று சொதளன பளடத்திருக்கின்ைது. 

❖ ஒடிசொ அரசு ஊழல் தடுப்பு அதிகொரிகைின் ததொழிற்முளை அறிளவத் தக்க ளவப்பதை்கொக 

அவரக்ைது அறிளவயும் திைன்களையும் ததொடரச்ச்ியொக பமம்படுதத்ும் பநொக்கில் மொநிலத் 

தளலநகரில்  மொநில கண்கொணிப்பு நிறுவனம் ஒன்ளை ஏை்படுத்த இருக்கின்ைது. 

❖ ஊழியரக்ை் குழுவின் தளலளமகளுக்கொன தளலவருக்கு கீழொன (Chairman of Chiefs of Staff 

Committee) ஒருங்கிளணந்த பொதுகொப்பு ஊழியரக்ைின் 12வது தளலவரொக (Chief of Integrated 

Defence Staff) தலப்டினன்ட் தஜனரல் P.S. ரொஜஸ்வர ்பதவிபயை்ைொர.்  

o இவர ் தை்சமயம் ரொணுவ அளமசச்கத்தில் உை்ை ஒருங்கிளணந்த தளலளம 

அலுவலகத்தில் முன்பனொக்கித் திட்டமிடுதல் (Perspective Planning) பிரிவின் தபொது 

இயக்குநரொக உை்ைொர.் இவர ்அக்படொபர ்31ம் பததியன்று ஓய்வு தபை்ை தலப்டிளனட் 

தஜனரல் சதீஸ் துவொ என்பவருக்குப் பதிலொக பதவிபயை்கிைொர.் 

❖ மத்திய சுை்றுலொத ் துளை அளமசச்கம், தகொரியக் குடியரசின் கலொசச்ொரம், விளையொடட்ு 

மை்றும் சுை்றுலொத ் துளையில் ஒதத்ுளழப்ளப பலப்படுதத்ுவதை்கொக ஒரு புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகதயழுத்திடட்ு இருக்கின்ைது. 

❖ மத்திய ஆயுஷ் துளை அளமசச்ரும், மத்திய கலொசச்ொர துளை இளண அளமசச்ரும் (தனிப் 

தபொறுப்பு) இளணந்து இரண்டு நொை் நிகழ்வொன “ஆயுரப்வதத்தில் வணிக வைரச்ச்ி மை்றும் 

ததொழில் முளனபவொர ் மீதொன பதசியக் கருத்தரங்கு” என்ை மொநொடள்ட புதுதில்லியில் 

துவக்கி ளவத்தனர.் 

o இம்மொநொடு ஆயுரப்வதத் துளையில் ததொழில்முளனபவொரக்ளையும் ஆயுரப்வதத் 

துளையின் அகனதத்ு பங்குதொரரக்ளையும் வியொபொர வொய்ப்புகளை பநொக்கி 

ஊக்கப்படுதத்ுவதை்கொக திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்ைது. 

❖ தனது அண்ளட நொடட்ுடனொன 61 பில்லியன் அதமரிக்க டொலரக்ளுக்கும் அதிகமொன 

வரத்்தகப் பை்ைொக்குளைளய குளைப்பதை்கொன தனது முயை்சிகைின் ஒரு பகுதியாக 

ஷொங்கொயில் நளடதபறும் சீனொவின் முதலொவது சரவ்பதச இைக்குமதி கண்கொட்சியில் 

இந்தியொ பங்பகை்கும். 

❖ மத்திய அரசும் ஆந்திரப் பிரபதச அரசும் உலக வங்கியுடன் இளணந்து ஆந்திர 

பிரபதசத்தில் ஏளழ மை்றும் பலவீனமொன விவசொயிகளுக்கு அவரக்ைது விவசொய உை்பத்தி, 

லொபம் மை்றும் பருவநிளல தொங்குதிைன் ஆகியவை்ளை அதிகப்படுத்த 172.20 மில்லியன் 

அதமரிக்க டொலர ்மதிப்பிலொன கடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகதயழுத்திடட்ு இருக்கின்ைன.   

❖ அதமரிக்கொவில் ஜொதரட் பபொலிஸ் ஆளுநரொகத் பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

அதமரிக்கொவில் ஆண் ஓரினச ் பசரக்்ளகயொைர ் சவளிப்பகடயாக ஆளுநரொகத் 
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பதரந்்ததடுக்கப்படுவது இதுபவ முதல்முளையொகும். 

o ஜொதரட் பபொலிஸ் சகாலரகடாவில் சவற்றி சபற்றுள்ளார.் 

❖ 18-வது இந்தியப் தபருங்கடல் களரபயொர கூட்டிளணவு அளமப்பின் அளமசச்ரளவக் 

குழுவினுகடய  கூடுளக ததன் ஆப்பிரிக்கொவின் டரப்னில் நளடதபை்ைது. 

o இந்த கூடுளகயொனது மகொத்மொ கொந்தியின் 150வது பிைந்த நொை் மை்றும் தநல்சன் 

மண்படலொவின் 100வது பிைந்த நொை் தகொண்டொட்டங்களைதயொட்டி நளடதபை்ைது. 

❖ உத்திரப் பிரபதச முதல்வர ் மை்றும் ததன்தகொரிய அதிபரின் மளனவி கிம் ஜிங்க்-சூக் 

ஆகிபயொர ் இளணந்து அபயொத்தியொவின் ெுயு ரொணி பூங்கொவில் ெுயு ரொணியின் 

நிளனவகத்ளதத் திைந்து ளவத்தனர.்  

❖ தபங்களூருளவ அடிப்பளடயொகக் தகொண்ட வொடளகக் கொர ்நிறுவனமொன ஓலொ (OLA) தனது 

தசயல்பொட்டிளன நியூசிலொந்தில் அதிகொரப் பூரவ்மொக ததொடங்கி ஆக்லொந்து, தவல்லிங்டன் 

மை்றும் கிறிஸ்டச்ரச் ்ஆகிய பகுதிகைில் சவொரிளய வழங்குகிைது. 

o இது இந்த ஆண்டின் ததொடக்கத்தில் ஆஸ்திபரலியொ மை்றும் பிரிட்டனில் ஓலா தனது 

தசயல்பொடுககளத ்ததொடங்கிய பின்னர ்ஆரம்பிக்கப்பட்டதொகும். 

❖ பிரிட்டிஷ் ஒைிபரப்பு நிறுவனமானது (BBC - British Broadcasting Corporation) இந்தியொ பபொன்ை 

நொடுகைில் பயிை்சிப் பட்டளைகை் மை்றும் விவொதங்கை் உட்பட உலகைொவிய தசய்தி 

ஊடகங்கைில் முக்கிய கவனம் தசலுதத்ுவதன் மூலம் தவைொன தசய்திகை் மை்றும் பபொலிச ்

தசய்திகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிரொகப் பபொரொடுவளத இலக்கொகக் தகொண்ட புதியப் 

பிரசச்ொரத்ளத உருவொக்கியுை்ைது. 

❖ இந்திய இரயில்பவயொனது தமொத்தமுை்ை தனது 16 மண்டலங்கைில், அகலவழி இரயில் 

பொளதகைில் (தண்டவொைத்திை்கு இளடப்படட் தூரம் 1676 மி.மீ. அல்லது 1.67 மீ) 

அளமந்துை்ை ஆைில்லொ தலவல் கிரொஸிங்ளக (Unmanned Level Crossings - UMLCs) அல்லது 

ஆளில்லாத இருப்புப் பாகதக் கடப்பு நிகலகய தனது 12 மண்டலங்கைில் முழுவதுமொக 

நீக்கியுை்ைது.  

❖ ஒடிசொ மொநில அரசொனது 2018 ஆம் ஆண்டின் விண்தவைி மை்றும் பொதுகொப்பு உை்பத்திக் 

தகொை்ளகளய அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. இக்தகொை்ளகயின் பநொக்கம் விண்தவைி 

மை்றும் பொதுகொப்பு உை்பதத்ி நிறுவனங்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

ததொழில்மயமொக்கலின் தசயல்பொடுகளை முன்தனடுதத்ுச ்தசல்வதொகும். 

❖ இந்தியொவின் இந்துத் திருவிழொவொன தீபொவைிளய அனுசரிக்கும் விதமொக ஐக்கிய 

நொடுகை் தபொல் நிரவ்ொகமொனது (UNPA - United Nations Postal Administration) தியொஸ் 

விைக்குடன் கூடிய (சிைப்பு நிகழ்சச்ிக்கொன அடள்ட) சிைப்பு அஞ்சல் தளலகளை 

தவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ இந்தியொ மை்றும் மலொவி ஆகிய நொடுகை் குை்ைவொைிகளை ஒப்பளடக்கும் உடன்படிக்ளக, 

அளமதிப் பணிகளுக்கொக அணு ஆை்ைல் துளையில் ஒதத்ுளழப்பு, இரொஜதந்திர மை்றும் 

அலுவல் ரீதியொன கடவுச ் சீடட்ுகளுக்கொன விசொ நளடமுளையில் தைரவ்ு ஆகிய 3 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்கைில் ளகதயழுத்திடட்ுை்ைன. 

o இந்தியக் குடியரசுத ் துளணத ் தளலவர ் தவங்கய்யொ நொயுடுவின் மலொவி 

பயணத்தின் பபொது இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்கை் ளகதயழுத்திடப்படட்ன. 

❖ தீபொவைிளயக் தகொண்டொடுவதை்கொக நியூயொரக்்கின் நடச்த்திர சின்னமொன பபரரசு 
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மொகொணக் கட்டிடமொனது (Empire State Building) முதன்முளையொக ஆரஞ்சு நிைத்தில் ஒளிரச ்

சசய்யப் படட்து. இது பபரரசு மொகொண நில அைக்கட்டளையின் ஒதத்ுளழப்புடன் இந்திய 

மன்ைங்களுக்கொன கூட்டகமப்பினால்  ஒருங்கிளணக்கப்பட்டது. 

❖ தசன்ளனயில் விடுதளலப் பபொரொட்ட வீரர ் மை்றும் இந்தியொவின் முதலொவது உை்துளை 

அளமசச்ரொன சரத்ொர ்வல்லபொய் பபடலின் பிைந்த தினத்ளத அனுசரிப்பதை்கொக “ஒை்றுளம 

ஓட்டம்” என்ை நிகழ்சச்ிளய பொதுகொப்புத் துளை அளமசச்ர ்நிரம்லொ சீதொரொமன் அக்கடாபர ்

31 அன்று ததொடங்கி ளவத்தொர.் 

❖ “சநருப்பு நீல நிறத்தில் எரிகின்றது : இந்தியப் சபண்கள் கிரிக்சகட்டின் வரலாறு” என்ற 

புத்தகத்கத விகளயாடட்ுப் பத்திரிக்ககயாளரக்ளான காருண்யா ககசவ் மற்றும் 

சித்தாந்தா பதக் ஆகிகயார ் இகணந்து எழுதியுள்ளனர.் இப்புத்தகம் நவம்பர ் 30 ஆம் 

கததியில் சவளியிடப்படவிருக்கிறது. 

o இது இந்தியப் சபண்கள் கிரிக்சகட்டின் வரலாற்கறப் பற்றிய புத்தகமாகும். இது 

சவஸ்ட்கலண்ட் ஸ்கபாரட்ஸ்ின் புதிய பதிப்பகதத்ின் ஒரு பகுதியாக சவளியிடப்பட 

விருக்கிறது. 

❖ புது தடல்லியில் உை்ை குடியரசுத ் துளணத் தளலவரின் இல்லத்தில் உள்ள சரத்ொர ்

வல்லபொய் பபடல் ஆபலொசளனக் கூடத்தில் பயொகொ பிரதிநிதியொன M.S. மொன்சி குலொட்டி 

எழுதிய ‘பயொகொவும் சபாறுப்புணரவ்ுகளும்’ என்ை புத்தகத்ளத குடியரசுத ் துளணத் 

தளலவர ்தவைியிட்டொர.் 

❖ நியமனங்களுக்கொன அளமசச்ரளவக் குழுவொனது (ACC – Appointment Committee of the Cabinet) 

மூன்று மூத்த இந்திய வருவொய்த ்துளை அதிகொரிகளான 

o K.டாஷ் 

o அகிபலஷ் ரஞ்சன் மை்றும் 

o நீனொகுமொர ்

          ஆகிபயொளர பநரம்ுக வரிகளுக்கொன மத்திய வொரியத்தின்  (CBDT - Central Board of Direct 

Taxes) உறுப்பினரக்ைொக நியமிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்த புதிய மூன்று உறுப்பினரக்ள் பசரக்்ளகயுடன் கசரத்த்ு CBDT ஆனது 5 உறுப்பினரக்ை் 

மை்றும் தளலவருடன் முழு எண்ணிக்ளகளயக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ ககாவா அரசாங்கம் 6 மாதங்களுக்கு தனது மாநிலத்தில் மீன்ககள  இறக்குமதி சசய்ய 

தகட விதிதத்ுள்ளது. இது 2018 நவம்பர ் 12 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. ககாவாவில் 

இறக்குமதி சசய்யப்படும் மீன்களில் ஃபாரம்லின் இருப்பகதப் பற்றிய நிசச்யமற்ற 

தன்கமகயக் கருத்தில் சகாண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இராணுவப் பணியில் நாட்டிற்காக கசகவ சசய்யும் கபாது காயமகடந்து உடல் 

ஊனமுற்ற ராணுவ வீரரக்ளின் நலனுக்காக இராணுவமானது 2018 ஆம் ஆண்டு  

அரப்்பணிக்கப் படட்ுள்ளதாக இராணுவத் தளபதி சஜனரல் பிபின் ராவத் அறிவித்தார.்  

❖ மனித மூகளளயப் பபொன்று பணியொை்றுவதை்கொக வடிவளமக்கப்பட்ட உலகின் 

மிகப்தபரிய மீக்கணினியொன ஸ்ளபக்கிங் நரம்பியல்  வகலயகமப்பு கட்டளமப்புக் 

கருவியின் தசயல்பொடு (SpiNNaker - Spiking Neural Network Architecture) முதன்முளையொகத் 

ததொடங்கப்பட்டது. 
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o இந்த மீக்கணினி ஐக்கிய இரொஜ்ஜியத்தின் மொன்தசஸ்டர ் பல்களலக்கழகத்தில் 

வடிவளமதத்ு கட்டளமக்கப்பட்டது. 

❖ உருது கலொசச்ொரம் மை்றும் அதன் பொரம்பரியத்ளதக் தகொண்டொடுவதை்கொக “ஜசன் இ - 

விரொசத ் இ - உருது” என்ை திருவிழொளவ தடல்லி அரசொங்கம் அறிவிதத்ுை்ைது. 

இத்திருவிழொவின் பநொக்கம் உருது தமொழியின் வைரச்ச்ிளய ஊக்குவிப்பதொகும். இது ஆறு 

நாள் திருவிழாவாகும்.  இத்திருவிழொ 2018 ஆண்டு நவம்பர ் 15 அன்று நிளைவளடய 

இருக்கிைது. 

❖ இந்திய அயல்நொடட்ுப் பணி அதிகொரியொன அபபய் குமொர ் மடகொஸ்கர ் குடியரசிற்கான 

இந்தியொவின் அடுத்த தூதரொக நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.் சுபிர ்தத்தொவிை்கு மொை்ைொக இவர ்

நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ ஆரொய்சச்ி நிறுவனமொன கனொலிஸ் தவைியிடட்ுை்ை அறிக்ளகயின்படி, திைன்பபசி (Smart 

Phone) சந்ளதயில் அதமரிக்கொளவப் பின்னுக்குத் தை்ைி இந்தியொ இரண்டொவது இடதள்தப் 

பிடிதத்ுை்ைது. இந்த அறிக்ளகயின்படி சீனொ முதலிடத்தில் உை்ைது. 

❖ “விமொனப் தபொறியியல் மை்றும் தைவொடங்களின் வைரந்்து வரும் கபாக்கு’‘ என்ற கருத்தின் 

மீதொன இரண்டு நொை் கருத்தரங்கம் (AVIAMAT-2018) புது தடல்லியில் நளடதபை்ைது. 

o இது இந்திய விமொனப் பளட மூலமொக ஏை்பொடு தசய்யப்பட்டது. 

❖ 2019 தபொதுத் பதரத்லுக்கொக தபொது விவொதங்கை் மை்றும் குடிளம நிரவ்ொகப் பணிகைில் 

பங்கைிப்புகளை ஊக்குவிதத்ு இளைஞரக்ளை உை்சொகப்படுதத்ும் வளகயில் #PowerOf18 

என்ை பிரசச்ொரத்ளத டிவிட்டர ்இந்தியொ அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ வங்கொை விரிகுடொவில் ஒரு கொை்ைழுத்த தொழ்வு மண்டலம் உருவொகி  பின்னர ் அது 

தீவிரமளடந்து புயலொக மொறியுை்ைது. இதை்கு ‘கஜொ’ என தபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ லித்துகவனியொவின் தளலநகரொன வில்னியஸில் தகொசச்ி மொநகரொட்சி மை்றும் வில்னியஸ் 

நகரம் ஆகியளவ இளணந்து ஒத்துகழப்பிற்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் 

ளகதயொப்பமிடட்ுை்ைன. இது ஐபரொப்பிய ஒன்றியத்தின் ‘சரவ்பதச நகரப்்புை ஒதத்ுளழப்பு’ 

(International Urban Cooperation) என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகும்.  

❖ புதிய மை்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல் அளமசச்கமொனது இந்திய கொை்று சுழலி சொன்றிதழ் 

திட்டம் (Indian Wind Turbine Certification Scheme- IWTCS) என்ை புதிய திட்டத்தின் வளரளவத் 

தயொர ்தசய்துள்ளது. 

o இது  சசன்கனயில் உள்ள கதசிய காற்று சக்திக்கான நிறுவனதத்ுடன் கலந்து 

ஆகலாசிக்கப்படட்ு தயார ்சசய்யப்பட்டது. 

❖ பொரத ் கமட்ரிபமொனி என்ற இகணய தளமானது இந்திய கிரிக்தகட் அணியின் முன்னொை் 

தகலவர ்மபகந்திர சிங் பதொனிளய தனது விைம்பரத் தூதுவரொக அறிவித்துை்ைது. 

❖ ககரள அரசானது 2017-ம் ஆண்டு ‘ஓகி’ புயலால் இறந்து கபான அல்லது காணாமல் கபான 

மீனவரக்ளின் குழந்கதகளுக்கு இலவசக் கல்வி மற்றும் சதாழில்சார ் பயிற்சி 

அளிக்கக்கூடியசதாரு திட்டத்கதத் துவங்கி இருக்கின்றது. 

❖ 1943 டிசம்பர ் 30 அன்று கபாரட்் பிகளரில் உள்ள சசல்லுலார ் சிகறயில் கநதாஜி சுபாஷ் 

சந்திர கபாஸால் மூவரண்க் சகாடி ஏற்றப்பட்டதன் 75வது ஆண்டு நிகறகவசயாட்டி 75 

ரூபாய் நாணயத்கத சவளியிடப் கபாவதாக மத்திய நிதியகமசச்கம் அறிவிதத்ு 

இருக்கின்றது. 
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o இது கதவநாகரி எழுத்து மற்றும் ஆங்கில எழுதத்ு ஆகியவற்றால் ‘முதல் 

சகாடிகயற்ற நாள்’ என்று  சபாறிக்கப்படட்ட வாசகத்கதக் சகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்தியொ மை்றும் ஐக்கிய இரொசச்ியம் ஆகிய நாடுகள் புை்றுபநொய் ஆரொய்சச்ியில் 

இகணந்து சசயல்படுவதற்காக புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகதயொப்பமிடட்ுை்ைன. 

❖ 2018 நவம்பர ் 11 அன்று புகழ்தபை்ை இந்திய தபொருைொதொர நிபுணரும், அறிஞருமொன 

பபரொசிரியர ்திருக்பகொடி கொவல் நீலகண்ட ஸ்ரீனிவொசன் (85) தசன்ளனயில் கொலமொனொர.் 

o இவர ் தை்பபொளதய RBI ஆளுநர ் உரஜ்ித் பபடலுக்கு பபரியல் தபொருைியல் குறித்த 

அறிவுளரயொைர ்ஆவொர.் 

❖ பழம்தபரும் கொமிக் புத்தக எழுத்தொைரும் மொரத்வல் கொமிக்ஸின் முன்னொை் தளலவருமொன 

ஸ்டொன் லீ (95) அதமரிக்கொவின் லொஸ் ஏஞ்சல்ஸில் கொலமொனொர.் 

o இவர ் 1961ல் மொரத்வல் கொமிக்ஸிற்கொக ஃதபண்டொஸ்டிக் பபொர ் என்பகத 

உருவொக்கினொர.் பமலும் ஸ்ளபடர ் பமன் (Spider Man) மை்றும் தி இன்கிரடியபில் 

ஹல்க் (Incredible Hulk) பபொன்ை தளலப்புககளயும் உருவொக்கியவர ்ஆவார.் 

❖ தபொது சுகொதொரத்திை்கொன பயொகொவின் சரவ்பதச மொநொடு ககாவாவின் பஞ்ஜிமின்  நகரில் 

உள்ள கலொ அகொடமியில் துவங்கப்பட்டது. இரண்டு நொை் நளடதபறும் இம்மொநொட்டிளன 

‘தபொது சுகொதொரத்திை்கொன பயொகொ’ என்ை கருதத்ுருவுடன் ஆயுஷ் அளமசச்கத்தால்  

ஏை்பொடு தசய்யப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ தமிழ்நொட்டின் கொரத்்திபகயன் பொண்டியன் இந்தியொவில் 57-வது கிரொண்ட் மொஸ்டரொக 

உருசவடுத்துள்ளார.் தசரப்ியொவின் பநொவி சொட் என்ற நகரில்  நளடதபை்ை கபாட்டியில் 

கூட்டாக முதலிடத்கத சவன்று இறுதிப் படட்தள்த தவன்ைொர.் 

❖ இந்து கொவியமொன இரொமொயணத்திை்கு சம்பந்தப்படட் முக்கிய இடங்களை உை்ைடக்கிய 

இரொமொயண சுை்றுப்பொளதயில் பயணிக்கும் சிைப்பு சுை்றுலொ இரயிலொனது, 

புதுதடல்லியின் சப்தரஜ்ங் இரயில் நிளலயத்திலிருந்து இந்தியன் இரயில்பவயொல் துவங்கி 

ளவக்கப்படட்து. 

o இந்த இரொமொயண பயணத்தின் பக்தரக்ை் சுை்றுப் பொளதயொனது இந்தியொவில் 

ஒன்று, இலங்ககயில் ஒன்று என இரண்டு பயண பொகங்களைக் தகொண்டது. 

❖ 15,000 ரூபாய்க்கும் அதிகமொக ஊதியம் தபறும் தபண்களுக்கு மகப்பபறு விடுப்பு 

கொலங்களான 26 வொரங்கைில் முதல் 7 வொரங்களுக்கான ஊதியதத்ிகன அவரக்ளுக்கு 

கவகல அளித்த  நிறுவனங்களுக்கு அரசாங்கம் வழங்கும் என மத்திய தபண்கை் மை்றும் 

குழந்ளதகை் பமம்பொடட்ு அளமசச்கம் அறிவித்துை்ைது. 

❖ மகாராஷ்டிராவின் அவுரங்கொபொத் மொவட்டத்தில் கபத்தொன் தொலுகொவில் உை்ை 

வொஹிகாசவான் மை்றும் தனகாசவான் கிரொமங்கைில் 2-வது தமகொ உணவுப் பூங்கொளவ 

மத்திய உணவு பதப்படுதத்ுதல் ததொழிற்துகற  அளமசச்ர ்ெரச்ிம்ரத் கவுர ்பொதல் திைந்து 

ளவத்தொர.் 

❖ ஆசியொவின் முதல் மை்றும் உலகின் மூன்ைொவது நரம்பியல் மருத்துவரொன T.S கனகொ 

நீண்டகொல உடல் நலக் குளைவுக்குப் பின் கொலமொனொர.் இவர ் உலகின் முதல் மிகசச்ில 

நரம்பியல்  வல்லுநரக்ைில் ஒருவரொவொர.் 

❖ நியமனங்களுக்கொன அளமசச்ரளவக் குழுவானது அஜய் பூஷன் பொண்படளவ வருவொய்த் 

துளையின் புதிய தசயலொைரொக நியமிதத்ுை்ைது. இவர ் நவம்பர ் 30-ம் பததி பணி ஓய்வு 
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தபறும் ஹஸ்முக் அதியொவுக்குப் பதிலொக நியமிக்கப்படுகிைொர.் 

❖ ஓய்வு தபை்ை கல்கத்தொ உயரநீ்திமன்ை நீதிபதியொன அசிம் குமொர ் ரொய் அடுத்த மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு பமை்கு வங்கொைத்தின் பலொக் ஆயுக்தொவொக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் இவர ்

2006 முதல் 2009 வகரயிலான கொலத்தில் பணியொை்றிய சமபரஷ் பொனரஜ்ிக்கு அடுதத்தொக 

அம்மொநிலத்தின் 2வது பலொக் ஆயுக்தொவொக பதவிகயற்கிைொர.் 

❖ விருந்பதொம்பல் பசளவ நிறுவனமொன ஓபயொ இவ்வொண்டு டிசம்பர ்01-ம் பததி முதல் தனது 

நிறுவனத்தின் இந்திய மை்றும் ததை்கொசியப் பிரிவிை்கொன தளலளம தசயல் அதிகொரியொக 

இண்டிபகொ நிறுவனத்தின் முன்னொை் தளலவர ்ஆதித்யா பகொளஷ நியமிதத்ு இருப்பதொக 

அறிவிதத்ு இருக்கின்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இருந்து கூகுை் பமக பசமிப்பு நிறுவனத்தின் தளலளம 

தசயல் அதிகொரியொக ஆரக்கிை் நிறுவனத்தின் தபொருை் வடிவளமப்பு மை்றும் 

ததொழில்நுட்பப் பிரிவின் முன்னொை் தளலவரொன தொமஸ் குரியன் என்ற இந்திய 

அசமரிக்கர ்பதவிபயை்பொர.் 

o தொமஸ் குரியன் டயொனி கிரீனி என்பவருக்குப் பதிலொக பதவிபயை்பொர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு நடந்த வொக்தகடுப்பின் பபொது ஐபரொப்பிய ஒன்றியத்ளத விடட்ு 

விலகுவதை்கு ஆதரவைித்த இளைபயொர ் சுகொதொரத் துளை அளமசச்ர ் ஸ்டீபன் பொரக்்பல, 

பிதரக்ஸிட் (BREXIT) அளமப்பின் புதிய தசயலொைரொக பிரிடட்ன் பிரதமர ் ததரசொ பமவொல் 

நியமிக்கப்படட்ு இருக்கின்ைொர.் 

o ஐபரொப்பிய ஒன்றியத்ளத விடட்ு விலகுவதை்கொன ததரசொ பமவின் வளரவு 

அறிக்ளக ததொடரப்ொக பதவி விலகிய தடொமினிக் ரொப் என்பவருக்குப் பதிலொக 

ஸ்டீபன் பொரக்்பல பதவிபயை்பொர.் 

❖ ளதவொனின் ளதபபய் நகரத்தில் இந்தியொ-ளதவொன் சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கொன 

வைரச்ச்ி மன்ைக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன வொரத்்ளதயொக ‘Toxic’ எனும் அளடதமொழிச ் தசொல்ளல 

ஆக்ஸ்பபொரட்ு அகரொதி அறிவிதத்ுை்ைது. இந்த அளடதமொழிச ்தசொல்லொனது ‘நசச்ுத்தன்ளம’ 

என்ை  தபொருைில் வளரயளை  தசய்யப் படட்ிருக்கின்ைது. இந்த தசொல்லின் அதிகபடச் 

பயன்பொடொனது அதன் பதரந்்ததடுப்பிை்கு வழி வகுதத்ுை்ைது. 

o 2017-ல் ‘Youthquake’ என்ை தசொல்லும் 2016-ல் ‘Post-truth’ என்ை தசொல்லும் 

பதரந்்ததடுக்கப்பட்டிருந்தன. 

❖ வரத்்தகம், தபொருைொதொரம், அறிவியல் மை்றும் ததொழில்நுட்ப கூட்டிளணவு குறித்த 2 நொை் 

நளடதபறும் இந்திய-கிரக்ிஸ்தொன்  அரசுகளுக்கிளடபயயொன ஆளணயத்தின் 9வது அமரவ்ு 

புதுதடல்லியில் நளடதபை்று முடிந்தது. 

o 10-வது அமரவ்ொனது கிரக்ிஸ்தொன் குடியரசின் பிஷ்தகக் நகரில் நளடதபறும். 

❖ நிரப்யொ நிதியின் கீழ் மத்திய அரசொனது கீழ்க்கொணும் 3 முன்தமொழிதல்களுக்கு ஒப்புதல் 

அைிதத்ுை்ைது. 

o சட்ட அளமசச்கத்தின் முன்தமொழிதலொன 1023 விளரவு சிைப்பு நீதிமன்ைங்களை 

அளமத்தல். 

o உை்துளை அளமசச்கத்தின் முன்தமொழிதலொன பொலியல் தொக்குதல் 

வழக்குகளுக்கொன தடயவியல் கருவிகை் தகொை்முதல். 
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o தகொங்கன் ரயில்பவ கழகத்தின் முன்தமொழிதலொன 50 இரயில்பவ நிளலயங்கைில் 

வீடிபயொ கண்கொணிப்பு அளமப்புகளை அளமத்தல். 

❖ மத்திய மனித வள கமம்பாடட்ு அகமசச்கத்தின்  புத்தாக்கப் பிரிவின் புத்தாக்க நிறுவன 

ஆகணயமானது புது தில்லியில் சதாடங்கப்பட்டது. நாசடங்கிலும் உள்ள அகனத்து 

உயரக்ல்வி நிகலயங்களிலும் புத்தாக்க கலாசச்ாரத்கத முகறயாக வளரப்்பதற்காக 

அகில இந்திய சதாழில்நுட்பக் கல்விக் குழுவில் இந்த ஆகணயம் ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

(AICTE - All India Council for Technical Education) 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தின் (UNEP - United Nations Environment Programme) 

நிரவ்ாக இயக்குநராக இருந்த எரிக் சசால்செய்ம் பதவி விலகியகதயடுதத்ு, UNEP-ன் 

தற்காலிக நிரவ்ாக இயக்குநராக தான்சானியா நாடக்டச ் கசரந்்த ஜாய்சி முசியா 

நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

o உள் தணிக்கக அறிக்ககயின்படி UNEP-ல் இவர ் விதிமுகற மீறியுள்ளது குறிதத்ு 

எழுந்த குற்றசச்ாடக்ட அடுதத்ு சசால்செய்ம் பதவி விலகியுள்ளார.் 

❖ புகழ்சபற்ற முதல் தர கிரிக்சகட் வீரரான வாசிம் ஜாபர ் ரஞ்சி ககாப்கபயில் 11,000 

ரன்ககள அகடந்த முதலாவது இந்திய வீரராக உருசவடுதத்ுள்ளார.் இவர ் நாக்பூரில் 

பகராடாவுக்கு எதிராக நகடசபற்ற 3-வது சுற்று ஆடட்த்தில் இசச்ாதகனகய 

நிகழ்த்தினார.் 

❖ இந்திய குடிளமப்பணி அதிகொரியொன ஜலொல் ஸ்ரீவஸ்தவொ இந்தியொவின் உை்நொடட்ு நீரவ்ழி 

ஆளணயத்தின் (Inland Waterways Authority of India -IWAI) தளலவரொக நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

IWAI ஆனது மத்திய கப்பல், சொளலப் பபொக்குவரதத்ு மை்றும் தநடுஞ்சொளலத் துளை 

அளமசச்கத்தின் கீழ் தசயல்படுகிைது. 

o ஸ்ரீவஸ்தவொ தபண்களுக்கொன ‘ஷக்தி பகப்’ மை்றும் ‘உரஜ்ொ’ கபான்ற திட்டங்ககள 

அறிமுகப் படுத்தியகமக்காக  புகழ் சபற்றவர ்ஆவொர.் 

❖ இஸ்பரல் நொட்டின் இஸ்பரல் வங்கியின் (இஸ்கரலின் மத்திய வங்கி) ஆளுநரொக அமீர ்

யொபரொளன அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்க அந்நொட்டின் அளமசச்ரளவ ஒப்புதல் 

அைிதத்ுை்ைது. இவர ் 2013-ல் முதல் தபண் ஆளுநரொக பதவிபயை்ை கரன்ட் 

ஃபிைொக்ளகயடுதத்ு பதவிபயை்கவுை்ைொர.் 

❖ நியமனத்திை்கொன அளமசச்ரளவக் குழுவொனது பமை்கு வங்கொைப் பணிநிளலப் பிரிவில் 

உை்ை இந்திய குடிளமப் பணி அதிகொரியொன சுமந்தொ சவுத்ரிளய நிலக்கரித ்துளையின் 

புதிய தசயலொைரொக நியமிதத்ுை்ைது. இவர ் இந்தர ் ஜித ் சிங்கிை்குப் பதிலொக 

நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.்  

❖ நியமனங்களுக்கொன அளமசச்ரளவக் குழுவொனது லொல் பகதூர ்சொஸ்திரி பதசிய நிரவ்ொக 

பயிை்சி நிறுவன இயக்குநரொன உப்மொ சவுத்ரிளய இளைஞர ் விவகொரத் துளையின் 

தசயலொைரொக நியமிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்தியொவின் முதலொவது திறன் கமம்பாடட்ு பல்ககலக் கழகமான ஸ்ரீ விஸ்வகரம்ொ திைன் 

பமம்பொடட்ு பல்களலக் கழகத்திை்கு பிரதமர ் அடிக்கல் நொடட்ினொர.் இப்பல்களலக் கழகம் 

ஹரியொனொவின் பொல்வொல் மொவட்டதத்ில் அளமந்துை்ைது. 

❖ புது தில்லியில் டொக்டர ்இரொபஜஷ் படட்ால் எழுதப்பட்ட “கொஷ்மீர ்வாசனாலி - அளமதி மை்றும் 

பபொரக்் கொலங்கைில்” என்ை புதத்கத்ளத மத்திய அளமசச்ர ் டொக்டர ் ஜித்பதந்திர சிங் 

தவைியிடட்ொர.் 
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o இப்புத்தகம் ஸ்தடல்லர ்தவைியீட்டொைரொல் தவைியிடப்படுகிைது. 

❖ மொலத ் தீவின் அளமசச்ரளவயொனது 53 நொடுகை் உறுப்பினரொக உை்ை கொமன்தவல்த ்

அகமப்பில்  மீண்டும் உறுப்பினரொக இளணவதை்கு ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது. இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மொலத ் தீவு கொமன்தவல்த் அகமப்பிலிருந்து தவைிபயறியது. 

இப்பரிந்துளரயொனது மொலத ் தீவு நொடொளுமன்ைத்தின் ஒப்புதலுக்கொக தற்கபாது 

அனுப்பப்படவிருக்கிைது. 

o 2016 ஆம் ஆண்டு அக்படொபரில் மொலத்தீவின் அப்பபொளதய அதிபரொன அப்துல்லொ 

யொமீனின் ஆட்சியின் பபொது மொலத் தீவு கொமன்தவல்த் அகமப்பிலிருந்து 

தவைிபயறியது. 

❖ தகொல்கத்தொ சரவ்பதச திளரப்பட விழொவின் 24-வது பதிப்பு (Kolkata International Film Festival-KIFF 

2018) பமை்கு வங்கொைத்தின் தகொல்கதத்ொவில் நளடதபை்ைது. வங்காள தமொழி சினிமொவின் 100-

வது வருடம் இத்திருவிழொவின் சிைப்பம்சம் ஆகும். KIFF 2018-ன் முக்கிய கவன ளமயம் 

ஆஸ்திபரலியொ ஆகும். 

❖ ஜொரக்்கண்ட ் மொநில தளலநகரொன ராஞ்சியில், கொவல்துளை ஆரொய்சச்ி பமம்பொடட்ு 

அளமப்பொனது (Bureau of Police Research & Development) ஜொரக்்கண்ட ் மொநில கொவல்துளையுடன் 

இளணந்து இரண்டு நொை் மகைிர ்கொவல்துளைக்கான பதசிய மொநொடள்ட (National Conference of 

Women in Police - NCWP) நடத்தியது. 

❖ ஊபர ் ஈடஸ்் (Uber Eats) நிறுவனமொனது நடிளக அலியொ பட்கட தனது நிறுவனத்தின் 

விைம்பரத ் தூதரொக நியமனம் தசய்யப் படட்ுை்ைகத  அறிவிதத்ுை்ைது. ஊபர ் ஈடஸ்் 

நிறுவனம் தனக்சகன ஒரு  நியமிக்கப்படட் விைம்பரத ் தூதுவகரக் சகாண்டுள்ள முதல் 

நொடு இந்தியொவொகும். 

❖ பிரபல கன்னட நடிகரும் அரசியல்வொதியுமொன M.H. அம்பரீஷ் நுளரயீரல் மை்றும் சிறுநீரக 

ததொை்று கொரணமொக தனது 66வது வயதில் தபங்களூருவில் 24 நவம்பர ் 2018 அன்று 

கொலமொனொர.் இவர ்‘புரடச்ி நடிகர’் என பிரபலமொக அறியப்பட்டவராவார.் 

❖ ஈஸிஃபபொன் பிரொண்ட் ளகபபசி தயொரிப்பு நிறுவனமொன இபநொவுஸ் (eNovus) என்ற 

நிறுவனமொனது குழந்ளதகை் பொதுகொப்பொகவும் தபை்பைொருடன் இளணப்பில் இருக்கவும் 

உதவும் வககயில் இந்தியொவின் குழந்கதகளுக்கான முதல் ளகபபசியான ஈஸிஃபபொன் 

ஸ்டொர ்என்ை ளகபபசிகய தவைியிடட்ுை்ைது. 

o கடட்ுப்படுதத்ப்பட்ட முன் உை்ைடீு தசய்யப்படட் எண்ககள மடட்ுபம அளழக்கும் 

வசதி, GPS & SOS உை்ைிடட் பல சிைப்பம்சங்களை இந்த ளகபபசி தகொண்டுை்ைது. 

❖ புபனயின் ஆயுதப்பளட மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒபர பநரத்தில் 60 விநொடிகளுக்கு 2353 

பபர ்அடிவயிை்கறப் பலகக நிளலயில் கவதத்ு இருந்ததன் மூலம்   (abdominal plank position) 

பொலிவுட் நடிளகயான ஷில்பொ தஷட்டி குந்த்ரா இந்தியாகவ புதிய கின்னஸ் உலக 

சொதளன பளடக்க கவதத்ுை்ளார.்   

o இந்த சாதகனயானது பஜொஜ் அளலயன்ஸ் ளலப் இன்ஸ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தொல் 

ஏை்பொடு சசய்யப்படட் ‘பஜொஜ் அளலயன்ஸ் ளலப் ப்ைொங்கத்தொன்’  என்ற நிகழ்வின் 

கீழ் நடத்தப்பட்டது. 

❖ ஐசிசி மகளிர ் உலக டி20 XI அணியின் தகலவராக ஐசிசி கதரவ்ுக் குழுவினரால் 

இந்தியாவின் ெரம்ன்ப்ரீத் கவுர ் கதரந்்சதடுக்கப்படட்ார.் இந்திய அணியின் சதாடக்க 

ஆடட்க்காரரான ஸ்மிரித் மந்தனா மற்றும் இடது கக சுழற்பந்து வீசச்ாளரான பூனம் 

யாதவ் ஆகிகயார ்இந்தப் படட்ியலில் இடம் பிடிதத்ுள்ள மற்ற வீரரக்ளாவர.் 
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❖ உலகின் முதலாவது நிலத்தடி மட்டத்திற்கு கீழ் அகமந்த ஆடம்பர தங்கும் விடுதியான 

இண்டரக்ான்டிசனன்டல் ஷாங்காய் சவாண்டரக்லண்ட் விடுதி  ஆனது சீனாவின் 

ஷாங்காய் மாகாணத்தின்  சதன்கமற்கு பகுதியில் உள்ள சாங்கியாங் மாவட்டதத்ில் 

திறக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியா-ரஷ்யா இகடகயயான முதலாவது யுக்தி முகறயிலான சபாருளாதாரப் 

கபசச்ுவாரத்்கத ரஷ்யாவின் சசயின்ட் பீட்டரஸ்்பரக்்கில் நகடசபற்றது. இந்தியக் குழு நிதி 

ஆகயாக்கின் துகணத ் தகலவர ் ராஜீவ் குமாராலும் ரஷ்யக் குழு ரஷ்யாவின் 

சபாருளாதார கமம்பாடட்ு அகமசச்ர ் மாக்ஸிம் ஒகரஷ்கின் என்பவராலும் தகலகம 

தாங்கப்பட்டன. 

❖ ரசொயனம் மை்றும் உரங்கை் துகற அளமசச்கத்தின் கூடுதல் தபொறுப்ளப மத்திய 

புை்ைியியல் மை்றும் திட்ட அமலொக்கத் துளை அளமசச்ரொன டி. வி. சதொனந்த கவுடொ 

ஏை்றுை்ைொர.் 

o அதன் அகமசச்ராக இருந்த அனந்த குமொரின் இைப்புக்குப் பிைகு இந்த நடவடிக்ளக 

எடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ தசன்ளன உயரநீ்திமன்ைத்தின் புதிய நீதிபதியொக நீதிபதி வினீத ் பகொத்தொரி 

பதவிபயை்ைொர,் இதன் மூலம் தசன்ளன உயரநீ்திமன்ைத்தின் நீதிபதிகைின் எண்ணிக்ளக 

அனுமதிக்கப்படட் அளவில் உள்ள 75 என்ற எண்ணிக்ககக்கு எதிராக 61 என்று 

உயரந்்துை்ைது. 

❖ கல்தவடட்ு ஆரொய்சச்ி அறிஞரொன பத்ம ஸ்ரீ ஐரொவதம் மகொபதவன் தனது 88-வது வயதில் 

நவம்பர ்26 அன்று தசன்ளனயில் கொலமொனொர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நிரந்தர நீதிபதிகள் - சென்னன உயர்நீதிமன்றம் 

❖ மத்திய அரசு தசன்ளன உயரநீ்திமன்ைத்தின் மூன்று கூடுதல் நீதிபதிகளை நிரந்தர 

நீதிபதிகைொக நியமனம் தசய்தளத அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்த அறிவிப்பு பின்வரும் நீதிபதிகளை நிரந்தர நீதிபதிகைொக அறிவித்திருக்கின்ைது. 

அவரக்ைொவன 

o RMT. தீகொ ரொமன் 

o N. சதீஷ் குமொர ்

o N. கசஷசொயி 

 

ததரவ்ுகளுக்கான புதிய முனற - சென்னனப் பல்கனலக்கழகம் 

❖ தசன்ளனப் பல்களலக்கழகம் வழக்கமொன நளடமுளைக்குப் பதிலொக 15-20 நொடக்ை் 

முன்பொகபவ பதரவ்ு முடிவுகளை தவைியிடும் வளகயில் புதிய அளமப்பு ஒன்ளை 

நிளைபவை்றிட இருக்கின்ைது. 
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❖ இந்த அளமப்பு ஜூளலயில் நளடதபை்ை உடனடித ் பதரவ்ுகளுக்கொன 1500 விளடத ்

தொை்கைில் பசொதளன முளைக்கு உடப்டுத்தப்படட்து. 

 

❖ இந்த புதிய அளமப்பின் ஒடட்ுதமொத்த தசயல்பொடும் 27 நொடக்ளை மடட்ுபம எடுதத்ுக் 

தகொை்ளும். 

❖ இம்முளை நவம்பர ்அல்லது டிசம்பர ்மொதத்திலிருந்து படிப்படியொக அமல்படுத்தப்படும். 

 

மாநில வீட்டு வெதி நிதிக்கு செபி அங்கீகாரம் 

❖ இந்திய பங்கு மை்றும் பரிவரத்்தளன வொரியமொனது (தசபி / Securities and Exchange Board of India 

- SEBI) தமிழ்நாட்டில் மலிவொன வீடுகை் பிரிவில் முதலீடுகளை ஈரப்்பதை்கொன நிதியத்ளத 

துவங்குவதை்கு தமிழ்நொடு அரசிற்கு  அனுமதி அைிதத்ுை்ைது. 

❖ இது ததொடரப்ொக, தமிழ்நொடு அரசொனது, ‘தமிழ்நொடு உை்கடட்ளமப்பு நிதியம்’ என்ற மொை்று 

முதலீடட்ு நிதியத்தின் கீழ் பிரிவு 1 என்பகத ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ‘இந்தியொவில் வரத்்தகம் மை்றும் உை்கடட்ளமப்பு பமம்பொட்டிை்கொன புதுகமயான   

மை்றும் மொை்று நிதி’ என்ை நிகழ்வில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இது ஐக்கியப் தபொருைொதொர மன்ைம் (UEF - United Economic Forum), வரத்்தக மன்ைம், உலக 

இஸ்லொமியப் தபொருைொதொர மன்ை கட்டகமப்பு ஆகியவை்ைொல் ஏை்பொடு தசய்யப்படட்து. 

 

ஒற்னற முறை கடவுெச்ொல் துவக்கம் 

❖ தசன்ளன மொநகர குடிநீர ் வொரியமொனது, குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு வழங்கப்படும் 

குடிநீளர வணிகப் பயன்பொடுகளுக்கு திளச திருப்பப்படுவளதத் தவிரப்்பதை்கொக 

‘ஒை்ளை முகற கடவுச ் தசொல்’ (OTP – One Time Password) முளைகமளய 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ ‘குடிதண்ணீருக்கு அளழக்க’ என்றும் ‘கழிவுநீர ் பசமிக்கும் ததொட்டி சுத்தம் தசய்ய 

அளழக்க’ என்றும் இந்த ஒை்ளை முகற கடவுச ் தசொல் முளைகமளய அது 

வொடிக்ளகயொைரக்ளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 
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ஆசிரியரக்ளுக்கான பதயா சமட்ரிக் வருனகப் பதிதவடு 

❖ தமிழ்நாடு அரசு, விகரவில் அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவி சபறும் பள்ளிகளின் 

ஆசிரியரக்ளுக்கு பகயா சமட்ரிக் வருககப் பதிவு முகறகய மாநிலம் முழுவதும் 

நகடமுகறப் படுத்த உள்ளது. 

❖ இது ததொடரப்ொக மொநில அரசொனது அரசாகண ஒன்ளைப் பிைப்பிதத்ுை்ைது. 

❖ இதன் பசொதளனத ் திட்டமொனது பபொரூர ் தபண்கை் பமல்நிளலப் பை்ைி மை்றும் 

தபரம்பலூர ்அரசு பை்ைி ஆகியவை்றில் தவை்றிகரமொக தசயல்படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

 

இந்தியாவின் முதல் திறந்தசவளி நூலகம் 

❖ திருசச்ி மொநகரொட்சியொனது விளரவில் இந்தியொவின் முதல் திைந்ததவைி நூலகமான 

‘லிட்டில் ஃப்ரீ ளலப்ரரிளய’ புதத்ூர ்அலுவலரக்ள் குடியிருப்பில்  துவங்க இருக்கின்ைது. 

 

❖ இது வொசிப்புப் பழக்கத்ளத வைரக்்கவும் உை்ளூர ் மக்கைிளடபய புத்தகங்களைப் 

பரிமொறிக் தகொை்ைவும் எடுக்கப்பட்ட முயை்சியொகும். 

❖ திருசச்ி மொநகரொட்சியொனது ஏை்கனபவ ‘மகிழ்சச்ியின் சுவர‘் என்ை திைந்ததவைி 

உடை்பயிை்சிக் கூடம் பபொன்ை முன்தனடுப்புகளை தசயல்படுத்தி இருக்கின்றது. 

 

மூன்ைாம் பாலினத்றதெ ்ொரந்்த  முதல் செவிலியர ்

❖ பவலூளரச ்பசரந்்த 22 வயதுளடய திருநங்ளகயொன S. தமிழ்சத்சல்வி நொட்டில் தசவிலியர ்

பட்டயப் பயிை்சியில் பசரும் மூன்ைொம் பொலினத்ளதச ் பசரந்்த முதலொவது 

மொணவரொகியுை்ைொர.் 
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❖ இவர ்பவலூர ்அரசு மருதத்ுவக் கல்லூரியில் பசர உை்ைொர.் 

❖ இந்த முடிவொனது மொநில மனித உரிளமகை் ஆளணயத்தின் உறுப்பினர ் D. 

தஜயசச்ந்திரனின் பரிந்துளரயின் அடிப்பளடயில் அளமந்துை்ைது. 

 

B. புகதழந்தி - மதராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதி 

❖ மதரொஸ் உயர ் நீதிமன்ைத்தின் புதிய நீதிபதியொக தமிழ்நொட்டின் கூடுதல் அடவ்ககட ்

தஜனரலொன பி. புகபழந்தி நியமிக்கப்படட்ு இருக்கின்ைொர.் 

❖ அனுமதி அைிக்கப்படட் தமொத்த அைவொன 75 என்ை எண்ணிக்ளகயில் இவரது 

நியமனத்ளதயும் பசரத்த்ு தை்பபொது உை்ை தமொத்த நீதிபதிகைின் எண்ணிக்ளக 60 ஆக 

உயரந்்துை்ைது. 

 

பாரம்பரிய மின் திறரயரங்கம் அருங்காட்சியகமாக மாற்றம் 

❖ அண்ணொ சொளல தளலளம தபொல் அலுவலக வைொகத்தில் உை்ை பொரம்பரிய மின் 

திளரயரங்கொனது விளரவில் தபொல் தளல பசகரிப்பு அருங்கொட்சியகமொக மொைவுை்ைது. 

❖ புது தடல்லியிலும் ஆக்ரொவிலும் இளதப் பபொன்ை அருங்கொட்சியகங்களை இயக்கும் 

இந்திய அஞ்சல் துளையொல் முதல்முளையொக இந்த அருங்கொட்சியகம் 

திைக்கப்படவிருக்கிைது. 

❖ இது நொட்டின் பழளமயொன தபொல் தளலகை் மை்றும் நொட்டின் சில தளலசிைந்த 

நிகழ்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் தபொல் தளலகளைக் தகொண்டிருக்கும். 

❖ 1913-ல் மவுண்ட் கராடு எனப்படும் அண்ணா  சாகலயில் நிறுவப்பட்ட இந்த மின் 

திகரயரங்கானது சமௌன சமாழிப் படங்ககள திகரயிட்ட முதல் திகரயரங்கு ஆகும்.  

❖ தை்பபொது இந்த திளரயரங்கொனது ஒவ்தவொரு மொதமும் தவவ்பவறு கருப்தபொருளுடன் 

நிரந்தரமொன தபொல்தளல கண்கொட்சிளய நடதத்ுகின்ைது. 
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கஜா புயலுக்கான மத்தியக் குழு 

❖ படனியல் E. ரிசச்ரட்் தளலளமயிலொன அளமசச்கங்களுக்கு இகடகயயான  குழுவொனது 

சமீபத்தில் கஜொ புயலினால் ஏை்பட்ட அழிவுகளை மதிப்பிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ ஏழு உறுப்பினரக்ளைக் தகொண்ட இந்த மத்தியக் குழுவொனது தமிழ்நொடு மை்றும் 

பொண்டிசப்சரி ஆகிய பகுதிகைில் தனது மூன்று நொை் மதிப்பீடள்ட நிளைவு தசய்தது. 

❖ படனியல் ரிசச்ரட்் தை்பபொது மத்திய உை்துளை அளமசச்கத்தின் கூடுதல் தசயலொைரொக 

உை்ைொர.் 

❖ இவரின் அறிக்ளகயொனது அரசில் உள்ள தகுந்த குழுக்களின் பரிசீலகனக்காக 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

காந்திய சிந்தனன மற்றும் ஸ்வெெ்தா கருத்தரங்கு 

❖ மகொரொஷ்டிரொவின் வாரத்ொ மொவட்டத்தில் குடிநீர ் மை்றும் சுகொதொர அளமசச்கம் ஒரு 

கருத்தரங்ளக ஏை்பொடு தசய்திருந்தது. 

❖ இந்த கருத்தரங்கொனது, ‘கொந்திய சிந்தளனகை் மை்றும் சுகொதொரம்’ என 

தளலப்பிடப்பட்டிருந்தது.  

❖ இந்த கருத்தரங்கில், சுகொதொரத்தில் கொந்திய சித்தொந்தத்ளதயும் ஸ்வச ்பொரத ்திட்டத்தின் 

மூலமொக அதளன நளடமுளையில் தசயல்படுதத்ுவகதயும் ளமயப்படுத்தப்படட்து. 

 

 

13வது இந்திய-ஜப்பான் வருடாந்திர உெச்ி மாநாடு 

❖ வருடொந்திர இந்திய-ஜப்பொனிய இருதரப்பு உசச்ிமொநொடொனது அக்படொபர ் 2018-ல் 28-29 

பததிகைில் ஜப்பொனில் நளடதபை்ைது. 

❖ இந்த உசச்ி மொநொட்டில் கலந்து தகொை்வதற்காக  இந்தியப் பிரதமர ்ஜப்பொன் தசன்ைொர.்  

முக்கிய முடிவுகள் 

❖ இரு நொடுகளும் 75 மில்லியன் டொலர ் மதிப்புை்ை நொணய மொை்று ஒப்பந்தத்தில் 

ளகதயழுத்திட்டன. 

❖ இரு நொடுகளின் தவைியுைவுத் துளை அளமசச்ரக்ள் மை்றும் பொதுகொப்பு அளமசச்ரக்ை் 

இளடபய 2 + 2 பபசச்ுவொரத்்ளத பமை்தகொை்ை இரு நொடுகளும் ஒப்புக் தகொண்டுை்ைன. 

❖ இரு நொடுகளும் பயொகொ மை்றும் ஆயுரப்வதொ பபொன்ை பொரம்பரிய மருத்துவ 

முளைளமகைில் முதன்முளையொக ஒதத்ுளழக்க ஒப்புக் சகாண்டிருக்கின்ைன. 

❖ ஜப்பான் சரவ்பதச சூரிய ஒைிசக்தி கூட்டிளணவில் (ISA – International Solar Alliance) 
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இளணவதொக அறிவிதத்ுை்ைது. இதன் மூலம் ISA கட்டளமப்பு ஒப்பந்தத்தில் 

ளகதயழுத்திடும் 71வது நொடொகவும் 48வது உறுதிப்படுதத்ும் நொடொகவும் ஜப்பொன் 

இருக்கும். 

 

இந்திய மாநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரததெங்கள் உருவான தினம் - நவம்பர் 01 

❖ கரந்ொடகொ, பகரைொ, சத்தீஸ்கர,் மத்தியப் பிரபதசம், ரொஜஸ்தொன், பஞ்சொப் மை்றும் 

ஹரியொனொ ஆகிய 7 இந்திய மொநிலங்கை் நவம்பர ் 1 ஆம் பததியன்று தமது மாநில 

தினத்ளதக் தகொண்டொடுகின்ைன. 

❖ லடச்த ்தீவுகை், புதுசப்சரி, அந்தமொன் & நிக்பகொபர ்ஆகிய யூனியன் பிரபதசங்களும் இபத 

நொைில் தமது உருவொன தினத்ளதக்  தகொண்டொடுகின்ைன. 

கரந்ாடகா 

❖ இது கரந்ொடகொவின் 63-வது வருட மாநில தினமொகும். இத்தினத்கத கரந்ொடகொவின் 

மஞ்சை் மை்றும் சிவப்பு நிைக் தகொடிகளை ஏை்றி ரொஜ்பயொத்சவொ என்ற விழாளவ 

கரந்ொடகொ நடதத்ியது. 

 

 

❖ ளமசூர ்என முதலில் அளழக்கப்படட் கரந்ொடகொவொனது, 1973-ல் கரந்ொடகொ எனப் தபயர ்

மொை்ைம் தசய்யப்படட்து. 

தகரளா 

❖ பகரை மொநிலம் உருவொக்கப்படட்ு 62வது வருடங்கை் நிளைவு தபறுகிைது.  

❖ இது தமொழியியல் பகொட்பொடுகளுக்குட்படட்ு பிரிக்கப்படட்து. தை்பபொளதய பகரைத்தின் 

எல்ளலப்பகுதிகை் 1956ல் நளடமுளைக்கு வந்தன. 

ஹரியானா 

❖ ஹரியொனொவொனது நவம்பர ் 1, 2018ல் தனது 52வது வருட மாநில  தினத்ளத 

தகொண்டொடுகிைது. இது முன்னொை் கிழக்கு பஞ்சொப் மொநிலத்திலிருந்து 1966 ஆம் ஆண்டு 

பிரிக்கப்படட்ு உருவொக்கப்படட்து. 
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மத்தியப் பிரததெம் 

❖ மத்தியப் பிரபதசம் ஆனது நவம்பர ் 1 அன்று தனது 63வது மாநில தினத்ளதக் 

தகொண்டொடியது. 

 

ஒற்றுனமக்கான சினல திறப்பு 

❖ இந்தியொவின் முதல் துகணப் பிரதமரும் முதல் உை்துளை அளமசச்ருமுமான  சரத்ொர ்

வல்லபொய் பபடலின் 143வது பிைந்த நொைொன அக்படொபர ்31 அன்று அவரின் 182 மீட்டர ்உயர 

சிகலயான “ஒை்றுளமக்கொன சிளலளய” பிரதமர ்திைந்து ளவத்தொர.் 

❖ இந்தச ் சிளலயொனது சுதந்திர பதவி சிளலயின் அைவில் இருமடங்கு உயரமுகடயதும் 

உலகின் மிக உயரமொன சிளலயுமாகும். 

❖ இது 2989 பகொடி ரூபொயில் குஜரொத்தின் நரம்தொ மாவட்டத்தில் நரம்தொ அளணயின் 3.2 கி.மீ. 

கீழ்நிளலயில் கட்டப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்தச ் சிளலயொனது, பத்மபூஷன் விருது தபை்ை சிை்பியொன ரொம் வி சுதரொல் 

வடிவளமக்கப்படட்ு லொரச்ன் & ட்யூப்பரொ மை்றும் மொநில அரசின்  நிறுவனமான  சரத்ொர ்

சபரொவர ்நரம்தொ நிகொம் லிமிகடட் ஆகியவற்றால்  கட்டப்படட்து. 

❖ இது சீனொவின் மத்திய தஹனொன் மொகொணத்தில் உை்ை தை்பபொளதய உலகின் மிக 

உயரமொன வசந்த கால புத்தர ்பகொவிளல விட 177 அடிகள் அதிக உயரமுளடயதொகும். 

 

 

பல்பரிமாண வறுனமக் குறியீடு (MPI) 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொவின் பல்பரிமொண வறுளமக் குறியீடொனது 0.121 ஆக 

இருக்கிைது (Multidimensional Poverty Index-MPI). 2006 ஆம் ஆண்டில் இருந்தளதக் கொட்டிலும் 
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இது பொதியொகக் குகறந்துள்ளது. 

❖ 105 வைரும் நொடுகைில் இந்தியொ 53வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ இந்தியொவின் பல்பரிமொண வறுளமக் குறியீடொனது உலக சரொசரியொன 0.159-என்ற 

அளகவ விடக் குளைவொக இருக்கிைது. பமலும் இந்தியொவின் இக்குறியீடொனது ததை்கொசிய 

நொடுகளை விடக் குளைவொகவும் பிரிக்ஸ் நொடுகளை விட அதிகமொகவும் (ரஷ்யொளவத் 

தவிரத்த்ு) இருக்கிைது. 

❖ பல்பரிமொண வறுளமக் குறியீடட்ின் மதிப்பொனது 0க்கும் 1க்கும் இளடபய இருக்கும். இதில் 

1 ஆனது அதிக இழப்பு நிளலளயயும் 0 ஆனது குளைவொன இழப்பு நிகலகயயும் 

குறிக்கிைது. 

❖ 10 பமொசமொன மொவட்டங்கை் மத்தியப் பிரபதசம், உத்திரப் பிபதசம் மை்றும் பீகொர ்ஆகிய 

மொநிலங்கைில் உை்ைன (பீமொறு/BIMARU மொநிலங்கை்). 

 

❖ பகரைொ, பஞ்சொப், பகொவொ மை்றும் தடல்லி ஆகிய மாநிலங்கள் குளைவொன பல்பரிமொண 

வறுளமக் குறியீடட்ு மதிப்ளபப் தபை்று முன்னிளலயில் உை்ைன. 

❖ பல்பரிமொண வறுளமக் குறியீடொனது வறுளம நிகழ்வுகை் மை்றும் அதிகப்படியொன 

இழப்புகை் ஆகியவை்ளை எடுதத்ுக் தகொண்டு கணக்கிடுவதொகும். 

❖ இது ஆக்ஸ்பபொரட்ின் வறுளம மை்றும் மனிதவை பமம்பொடட்ு முன்தனடுப்பு மை்றும் 

ஐக்கிய நொடுகை் வைரச்ச்ித் திட்டம் (United Nations Development Programme - UNDP) 

ஆகியவை்ைொல் கணக்கிடப்படுகிைது. 

 

இந்தியா-இத்தாலி ஆகிய நாடுகளுக்கினடதயயான அறிவியல் சதாழில்நுட்ப 

மாநாடு 

❖ அக்படொபர ் 30 அன்று புது தில்லியில் இந்தியொ மை்றும் இத்தொலி ஆகிய 

நொடுகளுக்கிளடபயயொன இரண்டு நொை் ததொழில்நுட்ப மொநொடு நளடதபை்ைது. இது உயர ்

தரம் மை்றும் உயரந்்த தொக்கம் ஏை்படுத்தக்கூடிய கூடட்ு ஆரொய்சச்ித் திட்டங்களை 

ஊக்கப்படுத்த அளழப்பு விடுக்கிைது. 
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❖ இம்மொநொடு புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆை்ைல், தூய்ளமயொன ததொழில் நுட்பம், தகவல் ததொடரப்ு 

ததொழில்நுட்பம், சுகொதொரம், விண்தவைி, கல்வி மை்றும் கலொசச்ொர பொரம்பரியப் 

பொதுகொப்பு ஆகியவை்றின் மீது கவனம் தசலுத்தியது. 

❖ இக்கருத்தரங்ளக இத்தொலி அரசொங்கதத்ுடன் இளணந்து அறிவியல் ததொழில்நுட்பத் 

துளை (DST - Department of Science and Technology - DST) மை்றும் இந்தியத் ததொழிை்துகற 

கூட்டளமப்பு (CII - Confederation of Indian Industry - CII) ஆகியளவ இளணந்து நடத்தின. 

 

வியாபாரத்றத எளிறமயாக்கிய  நாடுகள் - உலக வங்கி 

❖ உலக வங்கியின் வியாபாரத்கத எளிகமயாக்கிய  நொடுகை் (ease of doing business) 

பட்டியலில் இந்தியொ 23 இடங்கை் முன்பனறி 77-வது இடத்தில் உை்ைது. தமொத்தம் உை்ை 10 

மதிப்பீடுகைில் 6 மதிப்பீடுகைில் முன்பனறியதன் மூலம் இந்தியொ இந்த இடத்ளதப் 

பிடிதத்ுை்ைது. 

❖ திவொல், வரி விதிப்புகை் மை்றும் பிை விஷயங்கள் சதாடரப்ான சீரத்ிருத்தங்களை 

ஏை்படுத்தியதன் காரணமாக இரண்டொவது வருடமொக இந்தியொ இந்த தரவரிளசப் 

பட்டியலில் முன்பனறியுை்ைது. 

❖ கடந்த ஆண்டு உலக வங்கியின் வியாபாரத்கத எளிகமயாக்கிய  நொடுகை் படட்ியலில் 

இந்தியா 100வது இடத்தில் இருந்தது. இந்தியொ 2016 ஆம்  ஆண்டில் 131-வது இடத்தில் 

இருந்தது. 

 

❖ தமொத்தம் 190 நொடுகை் தகொண்ட இந்தப் பட்டியலில் நியூசிலொந்து முதலிடத்தில் உை்ைது. 

அதை்கு அடுதத்ு சிங்கப்பூர,் தடன்மொரக்் மை்றும் ஹொங்கொங் ஆகிய நொடுகை் உை்ைன. 

❖ இந்த பட்டியலில் அதமரிக்கொ 8-வது இடத்திலும் சீனொ 46-வது இடத்திலும் உை்ைன. 

அண்ளட நொடொன பொகிஸ்தொன் 136-வது இடத்தில் உை்ைது. தபொருைொதொரத்தில் வைரந்்து 
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வரும் முதல் 10 நொடுகை் தகொண்ட படட்ியலில் உலக வங்கியொனது இந்தியொளவ 

இளணதத்ுை்ைது. 

 

தூய காற்றுக்கானப் பிரெெ்ாரம் 

❖ மொசுபடுதத்ும் நடவடிக்ளககை் பை்றி கண்கொணிதத்ு, அறிக்ளக தயொர ்தசய்து அதன் மீது 

துரிதமொன நடவடிக்ளக எடுக்கும் பநொக்கில் தடல்லியில் 2018ம் ஆண்டு நவம்பர ்1 முதல் 10 

வளர 10 நொடக்ை் கொல அைவு சகாண்ட  ஒரு தீவிரமொன தூய கொை்றுக்கொனப் பிரசச்ொரம் 

மத்திய சுை்றுச ்சூழல் துளை அளமசச்ரொல் ஆரம்பிக்கப்படட்து.  

❖ அளமசச்ரொல் 52 அணிகை் ஒபர சமயத்தில் தகொடியளசதத்ு துவக்கி ளவக்கப்படட்ன. இந்த 

அணிகை் தடல்லியின் தவவ்பவறு பகுதிகளுக்கும் அதளனச ் சுை்றியுை்ை பரிதொபொத், 

குருகிரொம், கொஜியொபொத ்மை்றும் தநொய்டொ பபொன்ை நகரங்களுக்கும் வருளக புரியும். 

❖ இந்த அணி பின்வருபவொளர உை்ைடக்கியதொகும். 

o அணித ்தளலவரொக உை்ளூர ்துளணக் பகொட்ட அலுவலர ்

o மத்திய சுை்றுசச்ூழல், வனத ் துளை மை்றும் பருவநிளல மொை்ை அளமசச்கத்ளதச ்

பசரந்்த மூத்த அதிகொரிகை் 

o மத்திய மொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரியத்ளதச ்பசரந்்த பிரதிநிதிகை் 

o தடல்லி மொநகரொட்சி 

o தடல்லி மொசுக் கடட்ுப்பொடட்ு வொரியம். 

❖ தடல்லி இளதப் பபொல 44 அணிகளைக் தகொண்டதொகும். 

 

❖ பதசிய தளலநகரப் பகுதியில் உை்ை குருகிரொம், தநொய்டொ, பரிதொபொத ் மை்றும் 

கொஜியொபொத ்பபொன்ை நகரங்கை் தலொ இரண்டு அணிகளைக் தகொண்டிருக்கும். 
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தரம்ப் பாதுகாவலர் 2018 

❖ இந்தியொ மை்றும் ஜப்பொன் ஆகிய நொடுகைின் ரொணுவங்கை் இந்தியொவின் கவயிரங்டியில் 

உை்ை தீவிரவொத எதிரப்்புப் பபொரப்் பை்ைியில் தங்கைது முதலொவதொன கூடட்ு ரொணுவப் 

பயிை்சிளய ஆரம்பித்திருக்கின்ைன. 

❖ கவயிரங்டி மிபசொரமில் உை்ைது.  

                               

❖ இந்த 14 நொடக்ை் பயிை்சியொனது தீவிரவொத எதிரப்்பு நடவடிக்ளகயில் ஒதத்ுளழப்ளப 

பமம்படுத்த கவனம் தசலுத்துகின்ைது. 

❖ ஜப்பொனியப் பளடப் பிரிவொனது அவரக்ைின் 32வது தளரப்பகடப் பிரிவொலும் இந்தியப் 

பிரிவொனது தனது கூரக்்கொ துப்பொக்கிப் பிரிவின் 6/1 அணியொலும் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தப்படுகின்ைது. 

 

நிதி ஆதயாக் - வளரெ்ச்ி ஆராய்ெச்ி னமயம் தபெச்ுவாரத்்னத 

❖ நிதி ஆபயொக்கும், சீன மக்கை் குடியரசிளனச ்பசரந்்த அரசு சளபயின் வைரச்ச்ி ஆரொய்சச்ி 

ளமயத்திை்கும் இளடபயயொன நொன்கொவது கட்ட பபசச்ுவொரத்ள்த மும்ளபயில் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ பஜொகன்னஸ்பரக்்கில் நடந்த பிரிக்ஸ் மொநொட்டின் பபொது சீன அதிபர ் ஜீ ஜின்பிங்கிை்கும் 

இந்தியப் பிரதமர ்நபரந்திர பமொடிக்கும் நடந்த பபசச்ுவொரத்ள்தக்குப் பிைகு இது இந்தியொ 

மை்றும் சீனொவிை்கு இளடபய அளமசச்ரக்ை் மடட்த்திலொன இரண்டொவது பபசச்ுவொரத்்ளத 

ஆகும். 

❖ நிதி ஆபயொக் மற்றும் வைரச்ச்ி ஆரொய்சச்ி ளமயம் ஆகியவற்றுக்கு இகடகயயான ஐந்தொம் 

கட்ட பபசச்ுவொரத்்ளத அடுத்த வருடம் நவம்பர ்மொதம் சீனொவின் வூஹொன் மொகொணத்தில் 

நளடதபறும். 
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உெெ்நீதிமன்றம் - நான்கு புதிய நீதிபதிகள் 

❖ நீதிபதிகை் பஹமந்த் குப்தொ, R.சுபொஷ் தரட்டி, M.R. ஷொ மை்றும் அஜய் ரஸ்பதொனி ஆகிபயொர ்

உசச்நீதிமன்ைத்தின் நீதிபதிகைொக பதவிப் பிரமொணம் தசய்து ளவக்கப்பட்டனர.் 

❖ இந்த நொன்கு புதிய நீதிபதிகைின் நியமனத்திை்குப் பிைகு, உசச் நீதிமன்ை நீதிபதிகைின் 

எண்ணிக்ளகயொனது 24லிருந்து 28ஆக உயரந்்திருக்கின்ைது. 

❖ உசச்நீதிமன்ைம் 31 நீதிபதிகை் என்ை எண்ணிக்ளக வளரயில் தகொண்டிருக்க அனுமதி 

சபற்றிருக்கின்றது.  

❖ இவ்வருடம் நீதிபதிகை் மதன் பி பலொகூர ் மை்றும் குரியன் பஜொஸ் என்ற இரண்டு 

உசச்நீதிமன்ை நீதிபதிகள் பதவி ஓய்வு தபை உை்ைனர.் 2019ம் ஆண்டு மொரச் ்மொதம் நீதிபதி 

A.K. சிகிரி பதவியிலிருந்து ஓய்வு தபை உை்ைொர.் 

 

ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த்  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 5 அன்றுடன் இந்தியொவில் முதலொவது உை்நொடட்ுத ்

ததொழில்நுட்பதத்ுடன் தயொரிக்கப்பட்ட அணு ஆயுதத்தில் இயங்கும் “ஐஎன்எஸ் அரிஹந்த்” 

அல்லது “எதிரிகளை அழிப்பது” என்ை நீரம்ூழ்கிக் கப்பல் தனது முதலொவது குற்றங்ககளத் 

தடுப்பதற்கான பசொதளன ஓட்டத்ளத தவை்றிகரமொக நிளைவு தசய்துை்ைது. 

❖ இந்தியொவின் முப்பளடகைிலும் அணு ஆயுதங்கை் தவை்றிகரமொக 

சசயல்படுத்தப்படட்ுை்ைளத நவம்பர ்05 ஆம் பததி குறிக்கிைது. 

                                      

❖ இந்திய முப்பளடகைின் அணு ஆயுதங்கைொனது உலக அளமதி மை்றும் நிளலப்புத் 

தன்ளமக்கு முக்கியத் தூணொக விைங்கும். 
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ஐசிஜிஎஸ் - வராஹா 

❖ 2018 ஆம் அண்டு நவம்பர ்02 அன்று எல் & டி-யின் கொடட்ுப்பை்ைி கப்பல் கடட்ும் தைத்தில் 

வரொஹொ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தியக் கடபலொரக் கொவை்பளடயின் 98 M கடகலார பரொந்துக் கப்பல் வரிளசயில் இது 

நொன்கொவதொகும். 

❖ ஒருங்கிளணந்த பொல அளமப்பு (IBS - Integrated Bridge System), ஒருங்கிளணந்த பணித்தை 

பமலொண்ளம அளமப்பு (IPMS - Integrated Platform Management System), தொனியங்கி மின்சொர 

பமலொண்ளம அளமப்பு (APMS - Automated Power Management System) மை்றும் உயர ்ஆை்ைல் 

தகொண்ட தவைிப்புை தீயளணப்பொன் அளமப்பு ஆகிய கருவிகளுடன் இந்தக் கப்பல் 

வடிவளமக்கப்படவிருக்கிைது. 

  

இந்தியாவின் முதலாவது கடல்ொர் கண்காட்சியகம் மற்றும் கடல்ொர ் ொகெ 

னமயம் 

❖ மகொரொஷ்டிர அளமசச்ரளவ கடை்பளடயிலிருந்து விலக்கப்படட் கப்பலொன ஐஎன்எஸ் 

விரொடள்ட இந்தியொவின் முதலொவது நங்கூரமிடப்பட்ட கடல்சொர ் அருங்கொட்சியகம் 

மை்றும் கடல்சொர ்சொகச ளமயமொக மொை்றுவதை்கு ஒப்புதலைிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்தியக் கடை்பளடளயப் தபொறுத்த வளரயில் இந்தக் கப்பல் உலகின் பழளமயொன 

விமொனந் தொங்கிக் கப்பலொகும். இது 1986-ல் வொங்கப்படட்ு ஒரு வருடம் கழிதத்ு 

புனரளமப்பு தசய்யப்படட்ு கடை்பளடயில் பசரக்்கப்படட்து. 

❖ பொய்மரக் கப்பல் பயணம் மை்றும் ஆழ்கடல் நீசச்ல் அனுபவங்களைத் தரும் வளகயில் 

பல்லுயிரப்் தபருக்க கண்கொட்சி ளமயங்களையும் கடல்சொர ்சொகச ளமயத்ளதயும் விரொட் 

தகொண்டிருக்கும். 

 

தபாக்குவரத்னத எளினமயாக்கல் அட்டவனண - 2018 

❖ ஓலொ பபொக்குவரதத்ு நிறுவனம் இந்தியொவின் முதலொவது பபொக்குவரத்ளத 

எைிளமயொக்கல் அட்டவளணளய (2018) தவைியிடட்ு இருக்கின்ைது. 

❖ இதன் கணிப்புகைின்படி, தகொல்கத்தொ நகரம் தபொதுப் பபொக்குவரதத்ிை்கொன வசதி 

வொய்ப்புகைில் முதலிடத்தில் இருக்கின்ைது. 

❖ நகரப் பபொக்குவரத்தின் முக்கிய கூறுகளை அைவிடும் பரிமொணங்கை் மீதொன ஆய்வில் 20 

நகரங்களைச ் சொரந்்த 43000க்கும் பமை்பட்ட மக்கைிடமிருந்து இந்த பபொக்குவரத்ளத 

எைிளமயொக்கல் அட்டவளண (2018) தகவல்களை பசகரித்தது. 



•   
•    
 
 
 
 

24 
 

  

 

❖ இக்கூறின் அடிப்பளடயில் தபொதுப் பபொக்குவரதத்ுப் பயன்படுதத்ுபவரக்ைில் 

மொநகரங்கைின் மத்தியில் தசன்ளனயில் உை்ை மக்கை் அதிகப்படியொகவும், மும்ளபயில் 

உை்ை மக்கை் குளைவொகவும் தபொதுப் பபொக்குவரத்கதப் பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

 

பசுனம நடவடிக்னக 

❖ மத்திய உணவுப் பதப்படுதத்ும் ததொழில்துளை அளமசச்ர ்“தவை்ை நடவடிக்ளக” (Operation 

Flood) என்பளததயொட்டி அளமயும் வககயில்  பசுளம நடவடிக்ளகளய (Operation Greens) 

தசயல்படுதத்ுவதை்கொன யுக்திசொர ்நடவடிக்ளகளய அங்கீகரித்திருக்கின்ைது. 

❖ 2018-19ம் ஆண்டிை்கொன படத்ஜட் உளரயில் தக்காளி, சவங்காயம் மற்றும் உருளைக் 

கிழங்கு (Tomato, Onion and Potato - TOP) ஆகியவற்றின் உற்பத்திகய  சீரொக்க ரூபொய் 500 

பகொடிகை் மதிப்பீடட்ில் “பசுளம நடவடிக்ளக” என்ை திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டம் அறுவளடக்குப் பிைகொன இழப்புகளைத் தடுதத்ு நிறுதத்ும் பநொக்கில் 

விவசொயப் பண்ளணத ்ததொழிை்சொளல, விவசொய தைவொடங்கை் மை்றும் பசமிப்புத்  திைன் 

ஆகியவை்ளை உருவொக்கிட எண்ணுகின்ைது. 

❖ இத்திட்டம் பதப்படுதத்ும் திைன்களையும், மதிப்பு கூடட்ும் பசளவகளையும் 

அதிகப்படுதத் உதவும். 

❖ பமலும் இது தக்கொைி, தவங்கொயம் மை்றும் உருளைக் கிழங்கு ஆகிய பயிரக்ைின் வரத்ளத 

வருடம் முழுவதும் நொடு முழுவதும் விளல ஏை்ை இைக்கம் இல்லொமல் கிளடப்பளத உறுதி 

தசய்யவும் எண்ணுகின்ைது. 

 

உெெ்நீதிமன்றத்தில் உள்ளக சிந்தனனக் களஞ்சியம் 

❖ இந்தியொவின் தளலளம நீதிபதி ரஞ்சன் பகொகொய் இந்திய உசச்நீதிமன்ைத்தின் தகவல் 

உை்கடட்ளமப்ளப பலப்படுத்த உை்ைக சிந்தளனக் கைஞ்சியம் ஒன்ளை 

ஏை்படுத்தியிருக்கின்ைொர.் 

❖ மிக பவகமொக விரிவளடந்து வரும் நீதிதத்ுளையின் அறிவுத் பதளவகளை பூரத்்தி 
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தசய்வதை்கொக இந்தியொவின் தளலளம நீதிபதி ஆரொய்சச்ி மை்றும் திட்டமிடுதலுக்கொன 

ளமயத்தின் (Centre for Research and Planning) பணிளய மறு வளரயளை தசய்திருக்கின்ைொர.்  

❖ புதிய ஆரொய்சச்ி மை்றும் திட்டமிடுதலுக்கொன ளமயம் பின்வருவனவை்ளை 

பமை்தகொை்ளும். 

o தனிச ் சுதந்திரமுளடய முன்னணி அறிஞரக்ளைக் தகொண்ட அளமப்ளப 

உருவொக்குதல் 

o தசயல் ஆளணகை், ஆய்வுசொரந்்த விைக்கங்கை் மை்றும் வழக்கு விபரங்கை் 

மூலமொக நிளலயொன மை்றும் எைிதில் அணுகக் கூடிய தகுந்த தகவல் 

கைஞ்சியத்ளத உருவொக்குதல். 

o ததொழில்நுட்பமை்ை சொதொரண தமொழியில் தபொது மக்களுக்கு உசச் நீதிமன்ைத்தின் 

முக்கிய தீரப்்புகைின் சுருக்கத்ளத தயொர ்தசய்தல். 

o தகொை்ளக விைங்கங்கை் மீது குறிப்பிட்ட கொல இளடதவைியில் விைக்கக் 

கூட்டங்கை் நடதத்ுவது மை்றும் பொர ் கவுன்சிலின் உறுப்பினரக்ளை கல்வித் 

துளையில் உை்ை இளைய உறுப்பினரக்பைொடு இளணயச ்தசய்வது. 

❖ இது எவ்வித சொரப்ுமை்ை, அளனதத்ு முக்கிய கண்பணொட்டங்களையும் அைிக்கக்கூடிய 

தனிச ் சுதந்திரமொனதொக இருக்கும். பமலும் இது தவைிப்பளடத ் தன்ளமயொக தபொது 

இளணய தைத்தில் பதிபவை்ைப்படும்.    

 

சவப்பக் காற்று பலூன் பயணம்  ‘சஜய் பாரத்’ 

❖ நொட்டின் இளைஞரக்ளுக்கு இந்திய ரொணுவத்தின் சொகச உணரள்வ எடுதத்ுக் 

கொடட்ுவதை்கொக தளரப் பளடயின் சொகசப் பிரிவு ஜம்மு கொஷ்மீர ் முதல் கன்னியொகுமரி 

வளரயிலொன பரந்த இந்தியொ முழுவதுமான வடக்கு ததை்கு தவப்பக் கொை்று பலூன் 

பயணத்ளத துவக்கி ளவத்திருக்கின்ைது. 

 

❖ பதசிய ஒை்றுளமக்கொகவும் நொட்டிை்கொகவும் பமம்பட்ட தியொகங்கை் புரிந்த ரொணுவ 

வீரரக்ளுக்கொக இந்த தஜய் பொரத ்பயணத்ளத ரொணுவம் அரப்்பணித்திருக்கின்ைது. 

❖ இந்தப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியொக ராணுவம் நொடு முழுவதும் 31 நிளலயங்களையும் 

சசன்றகடயும்படியொக இரண்டு பலூன்களை பைக்க விடும்.  
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மகிளா-இ-ஹாத்  இனணய வாயில் 

❖ மத்தியப் தபண்கை் மை்றும் குழந்ளதகை் அளமசச்கமொனது நொடு முழுவதும் உை்ை தபண் 

விவசொயிகை் மை்றும் ததொழில் முளனபவொரக்ைின் புதுளமயொன இயை்ளக விவசொயப் 

தபொருடக்ளுக்கொக ஒரு பநரடியொன சந்ளதப்படுதத்ும் இளணய தைமொன மகிைொ-இ-ஹொத் 

என்ை இளணய தைத்ளத ஆரம்பித்திருக்கின்ைது. 

❖ இது அவரக்ைின் சொதளனகளை ஒருங்கிளணந்து பமம்படுத்தி தகொண்டொடச ்

தசய்வதை்கொன ஒரு மின்னணு நளடமுளையொகவும் தசயல்படுகின்ைது. 

❖ இத்தைம் 2018-ம் ஆண்டின் “இந்தியப் தபண்கைின் பதசிய இயை்ளகத் திருவிழொ” என்பகத  

முன்னிடட்ு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

❖ 10 நொை் திருவிழொவொன “இந்தியப் தபண்கை் பதசிய இயை்ளகத் திருவிழொ 2018” என்ை 

விழொவின் 5வது பதிப்பு தடல்லியில் இந்திரொ கொந்தி களலகளுக்கொன பதசிய ளமயத்தில் 

மத்தியப் தபண்கை் மை்றும் குழந்ளதகள் பமம்பொடட்ுதத்ுளை அளமசச்கத்தொல் 

நடத்தப்படட்து. 

 

நீண்ட காலமாக திருமணம் ஆகாமல் தெர்ந்து வாழுதல் - யூக அடிப்பனடயில் 

திருமணமாகதவ கருதப்படும் - உெெ் நீதிமன்றம் 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்ைமொனது யூகத்தின் அடிப்பளடயில்   

o இருவர ் கணவன் மளனவியொக இளணந்து வொழுதல் சட்டபூரவ்மொன 

திருமணமொகும் 

o தபண்கை் தங்கைது பரொமரிப்பிை்கு குை்ைவியல் நளடமுளை ததொகுப்புச ்சட்டத்தின் 

125 பிரிவின் கீழ் உரிளம பகொர முடியும் 

என்று தீரப்்பு அளித்தது. 

❖ இந்த உத்தரவு உசச் நீதிமன்ை நீதிபதிகைொன R. பொனுமதி மை்றும் இந்திரொ பொனரஜ்ி 

ஆகிபயொர ்அடங்கிய அமரவ்ொல் வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த உத்தரவொனது 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மொதத்தில் கரந்ொடக உயர ் நீதிமன்ைம் 

வழங்கிய தீரப்்ளப எதிரத்த்ு ஒரு தபண் பமல்முளையீடு தசய்ததன் அடிப்பளடயில் 

வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

 

ெரவ்ததெ சூரிய ஆை்ைல் கூட்டணி - ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகள் 

❖ ஐ.நா.வில் அங்கம் வகிக்கும் அகனதத்ு நாடுகளும் சரவ்கதச சூரிய ஆற்றல் கூடட்ணியில் 

(ISA - International Solar Alliance) உறுப்பினராக இகணவதற்கு மத்திய அகமசச்ரகவ ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ இது சதாடரப்ாக சரவ்கதச சூரிய ஆற்றல் கூட்டணியின் சசயல்திட்ட ஒப்பந்தத்கத 

திருதத்ுவதற்காக ISA-ன் முதலாவது கூடட்த் சதாடரில் தீரம்ானத்கத நிகறகவற்ற மத்திய 

அகமசச்ரகவயானது ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 
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ஆந்திரப் பிரததெம் - தனி உயர ்நீதிமன்ைம் 

❖ ஆந்திரப் பிரகதசத்திற்கு என்று தனியாக ஒரு உயர ்நீதிமன்றம் சசயல்படுவதற்கு இந்திய 

உசச் நீதிமன்றம் இகசவு சதரிவித்துள்ளது. இந்த உயர ் நீதிமன்றம் 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி 1 முதல் சசயல்படவிருக்கிறது. 

❖ நாட்டின் 25வது உயரநீ்திமன்றமாக இந்த உயர ்நீதிமன்றம் விளங்கும். 

❖ ஆந்திரப் பிரகதச மாநிலத் தகலநகரான அமராவதியில் உயரநீ்திமன்றத்தின் நிரந்தரத் 

தகலகமயிடம் அகமக்கும் வகர தற்காலிக கட்டிடத்தில் இந்த உயர ் நீதிமன்றம் 

சசயல்படும். 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 02 ஆம் கததி இரு மாநிலங்களும் பிரிக்கப்பட்ட பிறகு,  ஆந்திரப் 

பிரகதசமும் சதலுங்கானாவும்  சபாதுவான கெதராபாத்தில்  அகமந்திருந்த உயர ்

நீதிமன்றம் ஒன்கற சகாண்டு இருந்தது. 

❖ தற்சபாழுது சசயல்படட்ு வரும் உயர ் நீதிமன்றம் அடுத்த ஆண்டு முதல் சதலுங்கானா 

உயர ்நீதிமன்றம் என்று அகழக்கப்படும். 

 

இந்தியாவின் சவளிநாட்டுத் தூதரக்ள் 

❖ மத்திய தவைியுைவுத் துளை அளமசச்கத்தில் தை்தபொழுது கூடுதல் தசயலொைரொக 

பணியொை்றி வரும் தின்கர ் அஸ்தொனொ (IFS : 1990) லொபவொஸ் மக்கை் குடியரசிற்கான 

இந்தியொவின் அடுத்த தூதரொக நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.்  

❖ மத்திய தவைியுைவுத் துளை அளமசச்கத்தில் தை்தபொழுது கூடுதல் தசயலொைரொக 

பணியொை்றி வரும் கடொம் தரப்மந்திரொ (IFS: 1990) ஈரொன் இசுலொமியக் குடியரசிற்கான 

இந்தியொவின் அடுத்த தூதரொக நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ ஹபனொயின் துளணத ் திடட்த ் தளலவரொன திருமதி நினொ தஷரிங் கொங்பகொ 

மக்கைொட்சிக் குடியரசிற்கான இந்தியாவின் அடுத்த தூதராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

❖ புது தில்லியில் கூடுதல் தசயலொைரொக பணியொை்றி வரும் சஞ்சய் குமொர ்வரம்ொ ஜப்பொனில் 

இந்தியாவின் அடுத்த தூதரொக நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.்  

 

விொரனண இல்லாவிடின் இரட்றட தண்டனனக்குத் தனடயில்னல – உெெ் 

நீதிமன்ைம்  

❖ ஒரு குற்ற விசாரகணக்கு தவறான அல்லது முகறயற்ற அனுமதியின் அடிப்பகடயில் 

விசாரகண சதாடங்கப்படுவதற்கு முன்பாககவ, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர ்

அவ்வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்கபாது இரடள்ட தண்டளன முளைக்கான தகட 

அவ்வழக்கிற்குப்  சபாருந்தாது என உசச் நீதிமன்றம் தீரப்்பளிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்திய அரசியலளமப்புச ் சட்டத்தின் சரதத்ு 20 (2) ஒருவர ் மீது ஒபர குை்ைத்திை்கொக 

இரண்டு முளை வழக்குத் ததொடரபவொ அல்லது தண்டகன அளிக்கப்படபவொ கூடொது என 

அறிவுறுதத்ுகிைது. 

❖ இந்த தீரப்்பொனது நீதிபதி R. பொனுமதி மை்றும் இந்திரொ பொனரஜ்ி ஆகிபயொர ் அடங்கிய 
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அமரவ்ொல் வழங்கப்பட்டது. 

❖ குை்ைம் சொட்டப்பட்டவர ் விசொரளண தசய்யப்படொமபலபய அல்லது தண்டளன 

வழங்கப்படாமகலகய விடுவிக்கப்படும் பபொது இரடள்ட தண்டளன முளை ககாட்பாடக்ட 

தசயல்முளைப்படுத்த முடியொது எனவும் கூறியுை்ைது. 

❖ இதன்படி, முந்ளதய அனுமதி உத்தரவு தசல்லுபடியொகொததொக கொணப்பட்டொல் தகுதி 

வொய்ந்த அதிகொரிகள் விசாரகணகயத் ததொடரவ்தை்கு முகறயான அனுமதி உத்தரகவ 

வழங்குவதை்கு எந்தத ்தளடயுமில்ளல. 

 

சிம்சபக்ஸ் (SIMBEX) 2018  

❖ இந்தியொ மை்றும் சிங்கப்பூர ் ஆகிய நொடுகைின் 25-வது கடை்பளட கூடட்ுப் பயிை்சியொன 

சிம்தபக்ஸ் இந்தியொவின் வங்கொை விரிகுடொ மை்றும் அந்தமொன் கடல் பகுதிகைில் நவம்பர ்

10 முதல் 21 வளர நளடதபைவுை்ைது. 

❖ சிம்சபக்ஸ் என்பது சிங்கப்பூர ் - இந்தியொ கடல்சொர ் இருதரப்பு பயிை்சி (Singapore-India 

Maritime Bilateral Exercise) என்பதன் சுருக்கமொகும். 

❖ சிம்சபக்ஸ் 2018 ஆனது தவை்ைி விழொ ஆண்ளடக் குறிக்கிைது. பமலும் 1994 முதல் நடந்து 

வரும் இப்பயிை்சியில் இவ்வருடப் பயிை்சியொனது அைவிலும் தன்ளமயிலும் மிகப்தபரிய 

பதிப்பொக இருக்கும். 

❖ இந்த பயிை்சிக்கொக பயன்படுத்தப்படும் ஏவுகளண மை்றும் துப்பாக்கிகளின் 

எண்ணிக்ளகயொனது இந்தியக் கடை்பளடயால் இதுவளர எந்ததவொரு தவைிநொடட்ுக் 

கடை்பளடயுடனும் பமை்தகொை்ைப்படொத அைவில் அதிக எண்ணிக்ககயில் இருக்கும். 

 

அரிய வறக நீரிழிவு பை்றி ஆய்வு செய்ய ததசிய அளவிலானஅறமப்பு 

❖ நாசடங்கிலும் கமாகனாசஜனிக் நீரிழிவு கநாயாளிககளக் கண்டறிய கதசிய 

கமாகனாசஜனிக் நீரிழிவு ஆய்வுக் குழு ஒன்று உருவாக்கப்படட்ுள்ளது.  

❖ கமாகனாசஜனிக் நீரிழிவானது மரபணு சீரக்ுகலவுகளின் குழுமமாகும். இதில் ஒற்கற 

மரபணுவில் ஏற்படும் பிறழ்வு நீரிழிகவ உண்டாக்குகிறது. 

❖ இவ்வகமப்பானது  

o இந்திய மருத்துவ ஆய்வு குழுமம் (ICMR - Indian Council of Medical Research), 

o சமட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்சச்ி அறக்கட்டகள (MDRF - Madras Diabetes Research 

Foundation) மற்றும், 

o டாக்டர ் கமாகனின் நீரிழிவு சிறப்பு கமயம் (DMDSC - Dr. Mohan’s Diabetes Specialities 

Centre) ஆகியவற்றால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இதில் DMDSC ஆய்வுக் குழு கதசிய ஒருங்கிகணப்பு கமயமாகவும் MDRF ஆய்வுக் குழுவின் 

முதன்கம கமயமாகவும் இருக்கும். 
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INSPIRE 2018 

❖ புது தில்லியில் மூன்று நொை் நளடதபறும் நிகழ்சச்ியொன இன்ஸ்பயர ் (Inspire) என்ற 

நிகழ்சச்ியின் இரண்டொவது பதிப்பிளன மத்திய மின்சக்தி, மத்திய புதிய மை்றும் 

புதுப்பிக்கதத்க்க ஆை்ைல் அளமசச்கத்திை்கொன  மத்திய இளண அளமசச்ர ் (தனிப் 

சபாறுப்பு) R.K.சிங் ததொடங்கி ளவத்தொர.் 

❖ இன்ஸ்பயர ் என்பதன் விரிவாக்கம் (Inspire - International Symposium to Promote Innovation & 

Research in Energy Efficiency) - ஆை்ைல் தசயல்திைனில் புத்தொக்கம் மை்றும் ஆரொய்சச்ிளய 

ஊக்கப்படுதத்ுவதை்கொன சரவ்பதசக் கருத்தரங்கு என்பதாகும்.  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் பதிப்பொனது ஆை்ைல் தசயல்திைன் பசளவகை் நிறுவனம் (EESL - Energy 

Efficiency Service Limited) மை்றும் உலக வங்கி ஆகியவை்ைொல் ஒருங்கிளணக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தத ்துளையில் முதன்முளையொக ஆை்ைல் புத்தொக்க சவொல் என்று முன்சமாழியப்பட்ட  

#InnovateToINSPIRE என்ற சவால் ஆனது EESL மை்றும் உலக வைங்கை் நிறுவனம் 

ஆகியவை்ைொல் ஒருங்கிளணக்கப்பட்டது.  

 

 

ெரவ்ததெ குளிரவ்ிப்பானுக்கான புத்தாக்க மாநாடு 

❖ புது தில்லியில் இரண்டு நொை் நிகழ்சச்ியொன சரவ்பதச குைிரவ்ிப்பொனுக்கொன புத்தொக்க 

மொநொடு மத்திய அறிவியல் மை்றும் ததொழில்நுட்ப அளமசச்கத்தொல் ததொடங்கி 

ளவக்கப்படட்து. 

❖ இந்தத ் துளையில் முதன்முகறயாக தீரவ்ுகளின் மீது கவனம் தசலுத்தும் இப்படிப்படட்  

நிகழ்சச்ியொனது கொை்றுப் பதனொக்கிகைின் பதளவகை் வைரந்்து வருவதன் மூலம் 

ஏற்படும் பருவநிளல பிரசச்ளனகளுக்கு தீரவ்ு காண்பகத பநொக்கமொகக் தகொண்டு 

நளடதபை்ைது. 

❖ பமலும் இது புத்தொக்க சவால்களுக்கான திட்டத்திற்கான சரவ்பதச குைிரவ்ித்தல் விருது 

என்பகதயும் உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த விருதொனது இந்திய அரசொங்கத்தின் புத்தொக்கத் திட்டத்தினொல் அறிவியல் மை்றும் 

சதாழில்நுட்பத் துகற மை்றும் அதன் பங்கொைர ் நிறுவனங்கைின் மூலம் 

ஆதரிக்கப்படுகிைது. 

 

சபாதுெ ்தெனவ வாகனங்களில் VLT மற்றும் அவெரகால சபாத்தான்கள் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ம் பததிக்கு பின்னர ்பதிவு தசய்யப்படும் அளனதத்ு தபொதுச ்

பசளவ வொகனங்கைிலும் அவசரகொல தபொத்தொன்கை் மை்றும் வொகன இருப்பிட 

கண்கொணிப்பு வசதிகை் (VLT- Vehicle Location Tracking) தபொருத்தப்படுவது கட்டொயமொகும் 

என மத்திய சொளலப் பபொக்குவரதத்ு மை்றும் தநடுஞ்சொளலகை் துளை அளமசச்கம் 

கூறியுை்ைது. 
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❖ இது தபொதுச ் பசளவ வொகனங்கைின் பட்டியல்கைில் இருந்து ஆட்படொ ரிக்சா  மை்றும் 

ககவண்டிகளுக்கு விலக்கு அைிக்கிைது. 

❖ இது தபண் பயணிகளுக்கு பொதுகொப்பு அைிப்பளத பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

❖ ஒவ்தவொரு VLT சொதனத்தின் தகவல்களும் VAHAN தரவு தைத்தில் அந்தந்த VLT சொதனத்தின்  

தயொரிப்பொைரொல் பதிபவை்ைம் தசய்யப்படும். 

 

கடற்பனடத் தளபதிகள் மாநாடு 2018 

❖ ஆண்டிை்கு இரண்டு முளை நளடதபறும் கடை்பளடத் தைபதிகை் மொநொட்டின் 2018ஆம் 

ஆண்டிை்கொன இரண்டொம் பதிப்பு புதுதடல்லியில் நளடதபை்ைது. 

❖ இம்மொநாட்டின் கருதத்ுரு “உகப்பு நிளலப்படுதத்ுதல் மை்றும் வைரந்்து வரும் ததொழில் 

நுட்பங்கள்” என்பதாகும். 

❖ இந்த மொநொடொனது பிரதமரின் “பிரொந்தியத்தில் அளனவருக்கும் பொதுகொப்பு மை்றும் 

வைரச்ச்ி” (SAGAR/ Security and Growth for All in the Region) என்ற முன்முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியொகும். 

 

ெமுத்திர ெக்தி 

❖ இந்பதொபனசியொவின் சூரபயொ துளைமுகத்தில் இந்தியொ மற்றும் இந்பதொபனசியா ஆகிய 

நாடுகளுக்கு இகடகயயான இருதரப்பு கடை்பளடப் பயிை்சியொன சமுத்திர சக்தியின் 

ததொடக்கப் பதிப்பு நளடதபை்ைது. 

❖ இருதரப்பு உைவுகளை வலுப்படுதத்வும், கடல்சொர ் ஒதத்ுளழப்ளப விரிவுபடுத்தவும், 

இயங்குதிைளன பமம்படுத்தவும் சிைந்த நளடமுளைகளை பரிமொறுவதும் இதன் 

பநொக்கங்களாகும். 

❖ இந்தியக் கடை்பளட சொரப்ொக கிழக்குக் கடற்பகடயின் கடட்ுப்பாட்டின் கீழ் 

விசொகப்பட்டினத்தில் உை்ை கிழக்குக் கடை்பளடயின் INS ரொணா என்ற கப்பல் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படட்து. 

 

WW I - நூற்றாண்டு 

❖ 2018ம் ஆண்டு நவம்பர ்11ம் கததியானது முதலொம் உலகப் பபொளர முடிவுக்குக் தகொண்டு 

வருவதற்காக பபொர ் நிறுத்தம் ளகதயொப்பமிடப்பட்ட 100வது ஆண்டு நிளைளவக் 

குறிக்கிைது. 

❖ பிதரஞ்சுத் தளலநகரான பாரிசில் உள்ள வரலொை்றுச ்சிைப்புமிக்க ஆரக்் பட திரிபயொம்பி 

என்ற இடத்தில் நகடசபற்ற பபொர ்நிறுத்த நூை்ைொண்டு நிளைவு விழாவில் இந்தியொவின் 

சொரப்ில் குடியரசுத ்துகணத் தளலவர ்கலந்து தகொண்டொர.் 

❖ பமலும் முதலொம் உலகப் பபொரில் இைந்த ஆயிரக்கணக்கொன இந்திய வீரரக்ளுக்கு அஞ்சலி 

தசலுத்துவதை்கொக வடக்கு பிரொன்சில் இந்தியாவால் கட்டப்படட்ுை்ை முதல் பபொர ்

நிளனவகத்ளத இவர ்திறந்து ளவத்தொர.் 
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❖ 1914 ஆம் ஆண்டின் குைிரக்ொலத்தில் இந்தியப் பளடகை் பமை்கு பபொர ்முகனயில் முதல் 

கயப்ரஸ் பபொரில் பங்பகை்ைன. 

 

இந்தியாவின் முதல் பல்முறன முனனயம் 

❖ பிரதமர ்வொரணொசியில் கங்ளக ஆை்றில் நொட்டின் முதல் பல்முகன முளனயத்ளத திைந்து 

ளவத்தொர.் 

❖ இது நொன்கு பல்முகன முளனயங்கைில் முதலொவதொகும். 

❖ கங்ளக ஆை்றின் முதல் பல்முகன நீரவ்ழி முளனயமொனது மத்திய அரசின் ஜல் மொரக்் 

விகொஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகும்.  

❖ இது வொரணொசிக்கும் ஹொல்தியொவிற்கும் இளடயிலொன தூரத்கத தபரிய கப்பல்கை் 

தசல்லும் அைவிை்கு பமம்படுதத்ுவளத பநொக்கமொகக் தகொண்டதாகும். 

❖ பதசிய நீரவ்ழிப்பாகத - 1 (ஹொல்தியொ - வொரணொசி) ஆனது உலக வங்கியின் 

ததொழில்நுட்ப மை்றும் முதலீடட்ு உதவியுடன் பமம்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

❖ இந்த திட்டத்தின் தமொத்த மதிப்பீடட்ு தசலவு (5369.18 பகொடி) இந்திய அரசு மை்றும் உலக 

வங்கியொல் சமமொக பகிரந்்து தசலவழிக்கப்பட உள்ளது. 

 

RCEP யின் வரத்்தக அனமெெ்ரக்ள் மாநாடு 

❖ சிங்கப்பூரில் விரிவொன பிரொந்தியப் தபொருைொதொரக் கூடட்ுைவின் (RCEP - Regional 

Comprehensive Economic Partnership) வரத்்தக அளமசச்ரக்ைின் 2 நொை் மாநாடு நவம்பர ் 12 

மற்றும் 13 ஆகிய கததிகளில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இந்தியக் குழுவொனது மத்திய வணிக மை்றும் ததொழில்துளை அளமசச்ரொன சுபரஷ் 

பிரபுவால் தளலளம தாங்கப்பட்டது. 

❖ தை்பபொளதய ஆசியானின் (ASEAN) தகலகமயாக சிங்கப்பூர ்உள்ளதால் அது இந்த உசச்ி 

மொநொடள்ட நடதத்ியது. 

❖ இந்த அளமசச்ரக்ை் மாநாடக்டத் சதாடரந்்து நவம்பர ் 14, 2018 அன்று RCEP தளலவரக்ை் 

உசச்ி மொநொடொனது நளடதபை்ைது. 

 

ததசிய தரவு களஞ்சியம் 

❖ மத்திய அரசொனது சிைப்பு வொய்ந்த பதசிய தரவு கைஞ்சியம் ஒன்ளை அளமதத்ுை்ைது.  

❖ இந்தக் கைஞ்சியமொனது நொட்டின் ளஹட்பரொகொரப்ன் வைங்கள் பற்றிய  அளனதத்ு புவி - 

அறிவியல் தகவல்களையும் தகொண்டுை்ை தரவு தைமொகும். 

❖ இது முழுவதும் இந்திய அரசொல் நிதியைிக்கப்படட்ு ளஹட்பரொ கொரப்ன்கைின் தபொது 

இயக்குநரகதத்ுடன் (Directorate General of Hydrocarbons-DGH) இளணதத்ு ளவக்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ DGH ஆனது தபட்பரொலியம் மை்றும் இயை்ளக எரிவொயு அளமசச்கத்தின் (Mo PNG / Ministry 

of Petroleum and Natural Gas) ஒரு ததொழில்நுட்பப் பிரிவு ஆகும்.  
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❖ இதன் மூலம் தபட்பரொலியத் துளையில் பதசிய தரவு கைஞ்சியம் தகொண்டுை்ை 

இங்கிலொந்து மை்றும் நொரப்வ பபொன்ை நொடுகைின் குழுவில் இந்தியொவும் இளணந்துை்ைது. 

 

மிக சநருக்கடியான நகரம் 

❖ அதமரிக்கொகவ அடிப்பளடயாகக் சகாண்ட நிறுவனமொன பதசியப் தபொருைொதொர ஆய்வு 

அளமப்பினொல் (National bureau of economic research - NBER) தவைியிடப்பட்ட சமீபதத்ிய 

ஆய்வின் படி புபன நகரம் இந்தியொவின் 7-வது தநருக்கடியொன நகரமொகும். 

❖ இந்த ஆய்வு நகரப்்புை இந்தியொவின் தை்பபொளதய கபாக்குவரதத்ு நிளலளய கூகுை் 

வளரபடத்ளத பயன்படுத்தித் தயாரிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்வின்படி தபங்களூருவொனது மிக தநருக்கடியொன முதல் நகரமொகவும் அதளனத் 

ததொடரந்்து மும்ளப 2-வது இடத்திலும் உை்ைன. 

❖ தடல்லி 3-வது இடத்திளனயும் அதளனத் ததொடரந்்து தசன்ளன மை்றும் தகொல்கத்தொ 

ஆகியளவயும் உை்ைன.  

 

❖ 20 நகரங்களைக் தகொண்ட இந்த பட்டியலில் பபொபொல் 20-வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ பபொக்குவரதத்ு பவகம் குறித்த மை்தைொரு குறியீட்டில் தகொல்கத்தொ மிக தமதுவொன 

நகரமொகவும் புபன 20-வது இடத்திலும் உை்ைன. 

❖ பவகமொன நகரங்ககள அைவிடும் மை்தைொரு குறியீட்டில் 10 நகரங்கைில் ரொணிப் பபடள்ட 

நகரம் முதலிடத்திலும் பொனிபட் நகரம்  பட்டியலின் இறுதியிடமொன 10-வது இடதத்ிலும் 

உை்ைன. 

 

LEAP மை்றும் ARPIT திட்டம் 

❖ மத்திய மனிதவள கமம்பாடட்ு அகமசச்கமானது இரண்டு புதிய முன்முயற்சிககள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
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o கல்வியாளரக்ளுக்கான தகலகமதத்ுவத் திட்டம் (Leadership for Academicians 

Programme -LEAP) 

o உயரக்ல்வி ஆசிரியரக்ளுக்கு கற்பித்தலில் வருடாந்திரப் புதத்ுணரச்ச்ியூட்டல் 

(Annual Refresher Programme In Teaching-ARPIT)  

❖ APRIT ஆனது SWAYAM என்ற இகணயதளம் மூலமாக மிகப்சபரிய அளவில் திறந்த 

நிகலயிலான கநரடி அல்லது ஆன்கலன் படிப்புகள் உதவியுடன் 1.5 லடச்ம் உயரக்ல்வி 

ஆசிரியரக்ளுக்கு இகணயதளத்தில் அல்லது ஆன்கலனில் சதாழில்சார ் கமம்பாடக்ட 

அளிக்கும் முக்கியமான மற்றும் தனித்தன்கம வாய்ந்த முன்முயற்சியாகும். 

❖ LEAP என்பது சபாது நிதியளிக்கப்படட் உயரக்ல்வி நிறுவனங்களில் 2 வது நிகலயிலுள்ள 

கல்வியாளரக்ளுக்கான 3 வாரகால தகலகமதத்ுவ கமம்பாடட்ு பயிற்சித் திட்டமாகும். 

❖ இதன் முக்கிய ககாளானது எதிரக்ாலத்தில் தகலகம சபாறுப்புககள வகிக்க வாய்ப்புள்ள 

இரண்டாம் நிகல கல்வியியல் தகலவரக்கள உருவாக்குவது ஆகும். 

 

இந்திரா - 2018 

❖ இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு இகடகயயான கூடட்ுப் பயிற்சியான இந்திரா - 2018 உதத்ிரப் 

பிரகதசத்தில் நகடசபற்றது. 

❖ இது இந்திய மற்றும் ரஷ்ய இராணுவங்களுக்கிகடகயயான இயங்குத்தன்கமகய 

அதிகரிப்பகத கநாக்கமாகக் சகாண்ட பயிற்சியான இந்திராவின் 10-வது பயிற்சியாகும். 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் ஆதரவின் கீழ் அகமதி காத்தல் / அகமதி அமலாக்க 

சூழ்நிகலயில் இரண்டு இராணுவத்திற்கிகடகயயான இயங்குத்தன்கமககள 

கமம்படுதத்ுவதற்காக கூட்டாகத் திட்டமிடுதல் மற்றும் நகடமுகறப்படுதத்ுதகலப்  

பயிற்சி சசய்வகத இதன் கநாக்கமாகும். 

 

38வது ெரவ்ததெ வரத்்தக கண்காட்சி - IITF 

❖ இந்திய சரவ்கதச வரத்்தக கண்காடச்ியின் (India International Trade Fair- IITF ) 38வது பதிப்பு புது 

சடல்லியின் பிரகதி கமதானத்தில் மத்திய கலாசச்ாரத் துகற இகண  அகமசச்ரால் 

துவங்கி கவக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த 38வது IITF-ன் கருதத்ுரு “இந்தியாவில் கிராமப்புற சதாழில் நிறுவனங்கள்” 

என்பதாகும். இது நவம்பர ்27, 2018 அன்று நிகறவு சபறுகிறது. 

❖ 38வது IITF-ன் பங்காளராக ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளது. இக்கண்காட்சிக்கு  கநபாளம் முக்கிய 

கவன கமயமாகவும் ஜாரக்்கண்ட்  பங்காளர ்மாநிலமாகவும் உள்ளது. 

❖ IITF ஆனது அகனத்து வககயான சதாழில்களும் தங்களது சிறப்புககளயும் 

கசகவககளயும் வரத்த்கம், சதாழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் சபாதுமக்கள் ஆகிகயாருக்கு 

சவளிப்படுத்த ஒரு தளமாக சசயல்படுகிறது.  
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சமாஸாம்பிக் கடற்பறட அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி 

❖ தமொஸாம்பிக்கின் கடை்பளட அதிகொரிகை் மை்றும் பணியொளரக்ளுக்கொக கடபலொரக் 

கொவல்பளடயின் பிரொந்தியத் தளலளமயகம் (கிழக்கு) மூலமொக நடத்தப்படும் இரண்டு 

வார கால பயிை்சி தசன்ளனயில் துவங்கி இருக்கின்றது. 

❖ இந்தியொவின் தசன்ளனயில் சமாஸாம்பிக் கடை்பளட அதிகொரிகளுக்கும் 

பணியாளரக்ளுக்கும் இந்தியொவின் மிக பல்திைன் வாய்ந்த, உள்நாட்டிகலகய 

உருவொக்கப்பட்ட இளடமறிப்பு படகுகள் சகாண்டு பயிை்சிகள் நடத்தப்படுவது இதுகவ 

முதல் முகறயொகும்.  

❖ இந்தப் பயிை்சியொனது 2 நொடுகளுக்கிளடபயயொன சரவ்பதச ஒதத்ுளழப்பு 

உடன்படிக்ளகயின் ஒரு பகுதியொகும். இதில் இந்திய அரசொனது சமாஸாம்பிக் 

கடை்பளடக்கு 2 இளடமறிப்பு படகுகளை நன்தகொளடயொக வழங்க ஒப்புக் தகொண்டது.  

 

யுவ ெஹாகர் கூட்டுறவு திட்டம்  

❖ பதசிய கூடட்ுைவு பமம்பொடட்ுக் கழகத்தின் (NCDC - National Cooperative Development 

Corporation) ‘யுவ சஹொகர’் என்ற கூடட்ுறவு ததொழில் நிறுவன ஆதரவு மை்றும் புத்தொக்கத் 

திட்டத்ளத மத்திய பவைொண் மை்றும் விவசொயிகை் நலத்துளை அளமசச்கம் 

துவங்கியுை்ைது. 

❖ இளைஞரக்ளுக்கு உகந்த திட்டமொன இது இளைஞரக்ளை கூடட்ுைவு வணிக 

முயை்சிகளுக்கு ஈரப்்பளத பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

❖ இது NCDC-ஆல் உருவொக்கப்படட் 1000 பகொடி ரூபொய் கூடட்ுைவு ததொடக்க நிறுவனம் மை்றும் 

புத்தொக்க நிதியம் (CSIF - Cooperative Start-up and Innovation Fund) என்பதுடன் 

இளணக்கப்பட்டது ஆகும்.  

❖ இது வடகிழக்குப் பிரொந்தியங்களின் கூடட்ுைவு நிறுவனங்கள், உயர ் இலட்சிய 

மொவட்டங்கை் மை்றும் தபண்கை் அல்லது SC/ST அல்லது மாற்றுத் திறனாளிகளுடன் கூடிய 

கூடட்ுைவு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு கூடுதல் ஊக்குவிப்ளப வழங்குகின்ைது. 

❖ இந்த திட்டங்களுக்கொன தசலவினங்கைில் கமற்கண்ட சிைப்புப் பிரிவுகைில் 

உை்பைொருக்கு 80% நிதியும் மை்ைவரக்ளுக்கு 70% நிதியும் அைிக்கப்படும். 

 

 

உலக சுங்க அனமப்பு - பிராந்தியக் கூட்டம் 

❖ ராஜஸ்தானின் தகலநகரான சஜய்ப்பூரில் உலக சுங்க அகமப்பின் (World Customs 

Organization-WCO)  4 நாள் பிராந்தியக் கூட்டம் நகடசபற்றது. 

❖ இந்த கூடுககயானது WCO-வின் துகணப் சபாதுச ் சசயலாளர ் ரிகாரக்டா டிராவிகன 

மற்றும் மத்திய மகறமுக வரி மற்றும் சுங்கத் துகற வாரியத்தின் தகலவரான S.ரகமஷ் 

ஆகிகயாரால் தகலகம தாங்கப்பட்டது. 

❖ இது ஆசியாவின் 33 உறுப்பினர ்நாடுகளின் பிரதிநிதிகளால் கலந்து சகாள்ளப்படட்து. 
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உலக சுங்க அனமப்பு 

❖ WCO ஆனது சுங்க நிரவ்ொகங்கைின் தசயல்திைன் மை்றும் ஆை்ைளல பமம்படுதத்ுவளத 

பநொக்கமொகக் தகொண்ட அரசுகளுக்குகிளடபயயொன ஒரு சுயொதீனமொன அளமப்பு ஆகும்.  

❖ இது 1952 ஆம் ஆண்டு சுங்கத் துளை கூடட்ுைவு சங்கம் (CCC - Customs Co-operation Council) 

என்ை தபயரில் உருவொக்கப்பட்டது. இதன் தளலளமயகம் தபல்ஜியத்தின் பிரசல்ஸில் 

உை்ைது.  

❖ இது சுங்கத ் துளை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கொன தகுதியுளடய ஒகர சரவ்பதச 

அளமப்பு ஆகும். இது சரவ்பதச சுங்கத் துளை சமுதொயத்தின் குரல் எனவும் 

கருதப்படுகிைது. 

❖ இது உலக வரத்்தகத்தில் ஒடட்ு தமொத்தமாக சுமொர ்98 சதவிகிதத்கத  தசயல்படுதத்ுகின்ற,  

உலகதமங்கிலும் உை்ை 182 சுங்கத் துளை நிரவ்ொகங்ககளப்  பிரதிநிதிதத்ுவம் 

சசய்கின்றது. 

 

33வது ஆசியான் மை்றும் அது சதாடர்புறடய மாநாடுகள் 

❖ ஆசியொன் உசச்ி மொநொட்டின் 33வது பதிப்பொனது சிங்கப்பூரின் சன்தடக் சிங்கப்பூர ்

சமூதாய ளமயத்தில் நவம்பர ்15 அன்று முடிவளடந்தது. 

❖ இந்த உசச்ி மொநொட்டின் முடிவுடன் இதனுடன் ததொடரப்ுளடய கீழ்க்காணும் மை்ை 

மொநொடுகளும் முடிவளடந்தன. 

o 13 வது கிழக்கு ஆசிய உசச்ி மாநாடு (EAS – East Asia Summit), 

o 2 வது விரிவான பிராந்திய சபாருளாதார உசச்ி மாநாடு (RCEP – Regional Comprehensive 

Economic Summit) மற்றும்  

o 21 வது ஆசியான் மற்றும்  மூன்று நாடுகள் உசச்ி மாநாடு 

❖ சிங்கப்பூரின் பிரதமர ்லீ சியான் லூங் இந்த வருட உசச்ி மொநொட்டின் தளலவரொவொர.் 

❖ லீ ஆசியொனின் தளலளமளய தொய்லொந்தின் பிரதமர ் பிரயுத ் சொன்-ஓ-சொவிடம் 

ஒப்பளடத்தொர.் 

❖ இந்தியப் பிரதமர ்நகரந்திர பமொடி சிங்கப்பூரில் 13-வது கிழக்கொசிய மொநொடு, 2-வது RCEP 

மொநொடு மை்றும் ஆசியொன்-இந்தியொ ஆகிய மொநொடுகைில் கலந்து தகொண்டொர.் 

❖ இது பிரதமர ்பமொடியின் 5வது கிழக்கொசிய மொநொடொகும். இந்தியொவானது 2005ஆம் ஆண்டு 

முதல்  கிழக்கொசிய மொநொட்டின் துவக்கத்திலிருந்கத பங்பகை்று வருகின்கிைது.  

❖ பமலும் பிரதமர ் பமொடி பின்தடக் (Fintech) மொநொட்டிலும் பொரள்வயொைரக்ைிளடபய 

உளரயொை்றினொர.் 

❖ இதன் மூலம் சிங்கப்பூர ் பின்தடக் விழொவில் பிரதொன உளரளய வழங்கிய முதல் 

அரசாங்கத் தளலவரொக பமொடி  உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ வங்கிக் கணக்குகை் இல்லொமபலபய உலகைொவிய அைவில் இரண்டு பில்லியன் மக்களை 

தசன்ைளடயக் கூடிய வளகயில் வடிவளமக்கப்பட்ட APIX என்ற வங்கி ததொழில்நுட்பத்ளத 

அவர ்துவங்கி ளவத்தொர.் 
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உலகளாவிய டிஜிட்டல் சபாருளடக்க ெந்றத (GDCM - Global Digital Content Market) 

மாநாடு 2018  

❖ உலகைொவிய டிஜிட்டல் தபொருைடக்க சந்ளத (Global Digital Content Market-GDCM) மொநொடு 2018 

ஆனது ‘ஆசியொ பசிபிக் பிரொந்தியத்தில்‘ கவனம் சகாண்டுள்ள வககயில்  புது தடல்லியில் 

நளடதபை்ைது. 

❖ ததொழில்துளை பங்குதொரரக்ள் ஒன்றிகணயவும், திளரப்படம், இளச, விளையொடட்ு 

மை்றும் பளடப்பொை்ைல் துளைகைில் புதிய அணுகுமுளைகைில் விவொதிக்கவும் ஒரு 

பமளடகய வழங்குவளத இது பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

❖ இது மத்திய வரத்்தக மை்றும் ததொழில்துளை அளமசச்கத்தின் ததொழில்துளை தகொை்ளக 

மை்றும் ஊக்குவிப்புத் துளையொல் (DIPP – Department of Industrial Policy and Promotion) ஏை்பொடு 

தசய்யப்படட்து. 

❖ திளரப்படங்கை், இளச மை்றும் ஊடகங்கைில் மிகவும் வலுவொன ஆக்கப் பூரவ்மொன 

ததொழில்துளைகயக் சகாண்டிருப்பதன் கொரணமொக இம்மொநொட்டிளன நடதத்ும் நொடொக 

இந்தியொவானது உலக அறிவுசொர ்தசொதத்ுரிளம அளமப்பினொல் பதரந்்ததடுக்கப்பட்டது. 

 

குரங்கினத்தின் உயிரப்் படிமம் – கட்ெ ்படுறக 

❖ குஜரொத் மொநிலத்தின் கட்ச ்படுளகயில் ஒரு பமல்தொளட உயிரப்் படிமதள்த ததொல்லியல் 

துளை ஆய்வொைரக்ை் கண்தடடுதத்ுை்ைனர.் 

❖ இது தீபகை்ப இந்தியொவில் இதுவளர கண்டுபிடிக்கப்படட்ுை்ை ஒகர பழளமயொன மற்றும் 

குரங்கினத்தினுகடயதாக அறியப்பட்ட ஒபர உயிரப்் படிமம் ஆகும். 

 

❖ இந்த பமல்தொளடயொனது 11-10.8 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வொழ்ந்த (மிபயொசின்) 

சிவொபித்பதகஸ் என்ற விலங்கினத்தின் வயது முதிரந்்த (மனிதக் குரங்கு குடும்பம்) 

குரங்கினுளடயதொகும்.  
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இன்சடக்ஸ் சதற்காசியா 

❖ இன்தடக்ஸ் ததை்கொசியொவின் நொன்கொவது பதிப்பு இலங்ளகயின் தகொழும்புவில் 

ததொடங்கி ளவக்கப்படட்து. 

❖ இது ததை்கொசியொவின் மிகப்தபரிய சரவ்பதச அைவிலொன ஜவுைி சகாள்முதல் கண்கொட்சி 

ஆகும். 

❖ இந்த நிகழ்வானது  பவரல்்தடக்ஸ் (Worldex) இந்திய நிறுவனத்தால்  

o பருத்தி ஆளட ஏை்றுமதி ஊக்குவிப்பு மன்ைம் (TEXPROCIL - Cotton Textiles Export Promotion 

Council) 

o இந்திய சில்லளை விை்பளனயொைர ்சங்கம் 

o இந்திய ஆளடகை் உை்பத்தியொைரக்ை் சங்கம் 

o இந்திய ஜவுைித் ததொழில் கூட்டளமப்பு  

ஆகியவை்றுடன் இளணந்து ஏை்பொடு தசய்யப்படட்ிருந்தது. 

 

நகர்ப்புற உள்கட்டனமப்பு குறித்த சதற்காசிய பிராந்திய மாநாடு 

❖ “நகரப்்புை உை்கட்டளமப்பு: அரசு மை்றும் தனியொர ்கூடட்ு மை்றும் நகரொட்சிக் கழகத்தின் 

நிதியியல் புத்தொக்கங்கை்” குறிதத் ததை்கொசிய மண்டல மொநொடு புதுதடல்லியில் 

நளடதபை்ைது. 

❖ இது நிதி ஆபயொக் அகமப்பால்  

o ஆசிய மை்றும் பசிபிக்கிை்கொன ஐக்கிய நொடுகைின் தபொருைொதொர மை்றும் சமூக 

ஆளணயம் (UNESCAP - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) 

மை்றும் 

o ஆசிய பமம்பொடட்ு வங்கி (ADB - Asian Development Bank)   

ஆகியவை்றுடன் கூட்டிளணந்து நடத்தப்படட்து. 

❖ இந்த மொநொடொனது நகரப்்புை உை்கட்டளமப்பின் கண்பணொட்டங்கை் மை்றும் அடுத்த 

கட்டங்கை் குறித்த முக்கிய பிரசச்ிளனகளைப் பை்றி விவொதித்தது.  

❖ ததை்கொசிய பிரொந்தியங்கைின் பங்பகை்புகளுடன் ததை்கொசிய பிரொந்திய மொநொடு 

நளடதபறுவது இதுபவ முதன்முளையொகும். 

 

ISPRL மற்றும் ADNOC-க்கினடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

❖ அபுதொபி பதசிய எண்தணய் நிறுவனமொனது (Abu Dhabi National Oil Company -ADNOC) 

சமீபத்தில் இந்திய யுக்திசொர ் தபட்பரொலிய இருப்பு நிறுவனங்களுடன் (Indian Strategic 

Petroleum Reserves Ltd- ISPRL) புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததமொன்றில் அபுதொபியில் 

ளகதயொப்பமிடட்ுை்ைது. 

❖ இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தமொனது கரந்ொடகொவின் உடுப்பி மொவட்டத்தில் உை்ை படூர ்

நிலத்தடி கசமிப்பு வசதியில் ADNOC-ன் கசச்ொ எண்தணளய பசமிப்பதை்கொன சொத்தியக் 
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கூறுகளை ஆய்வு தசய்வது குறித்ததொகும். 

❖ இந்தியொவின் யுக்திசொர ் தபட்பரொலிய இருப்புத் திட்டத்தில் கசச்ொ எண்தணய் மூலம் 

முதலீடு தசய்யும் ஒபர தவைிநொடட்ு எண்தணய் & எரிவொயு நிறுவனம் ADNOC ஆகும். 

❖ ISPRL ஆனது இந்திய அரசிை்குச ் தசொந்தமொன நிறுவனமொகும். சநாய்டாகவத் 

தகலகமயகமாகக் தகொண்ட இந்நிறுவனமொனது அவசரகொலத ்பதளவகளுக்கொக கசச்ொ 

எண்தணயிளன பசமிப்பதை்கொக உத்தரவிடப்படட்ு இருக்கின்றது. 

 

இந்திய ெமூகப்பணி காங்கிரஸ் 

❖ ஆைொவது இந்திய சமூகப் பணி கொங்கிரஸ் புது தடல்லியில் நளடதபை்ைது. 

❖ இது கீழ்க்கொண்பவை்ைொல் கூட்டொக ஏை்பொடு தசய்யப்படட்ிருந்தது. 

o இந்தியொவின் ததொழிை்சொர ்சமூகப் பணியொைரக்ை் பதசிய சங்கம் (NAPSWI - National 

Association of Professional Social Workers in India) மை்றும்   

o தடல்லி பல்களலக் கழகத்தின் சமூகப் பணித ்துளை (Delhi School of Social Work) 

❖ 2018 கொங்கிரஸின் கருதத்ுரு “மனித பமம்பொடு மை்றும் சமூக உை்ைடக்கம்: சமூகப் 

பணிக்கான கல்வி மை்றும் நளடமுளைக்கு தவிரக்்க இயலொதளவ” என்பதாகும். 

❖ இந்தியொவில் சமூகப் பணி, கல்வி மை்றும் ஆரொய்சச்ி பை்றிய விவகொரங்களை 

கலந்துளரயொடுவதை்கொக சமூக அைவில் சபகொதரதத்ுவத்ளதக் தகொண்டு வருவபத இந்த 

முன்முயை்சியின் பநொக்கமொகும். 

❖ இந்த மொநொடு முதன்முதலில் 2013ல் நடத்தப் படட்து. 

 

மாலத்தீவின் கடதலாரக் காவல்பனடக் கப்பல் - ஹுராவீ 

❖ விசொகப்பட்டினத்தில் உள்ள கடை்பளடயின் கப்பல் சீரகமப்புத் தளத்தில் மொலத்தீவின் 

கடபலொரக் கொவல் பளடயின் (MCGS - Maldivian Coast Guard Ship) கப்பலொன ஹுரொவீயின் 

மறுசீரளமப்பு தவை்றிகரமொக முடிக்கப்படட்ு இந்திய கடை்பளடயொல் முளையொக 

அவரக்ளிடம் அது ஒப்பளடக்கப் படட்து.  

❖ இது இந்தியப் தபருங்கடல் பிரொந்தியத்தில் (IOR - Indian Ocean Region) உள்ள  நட்பு 

நொடுகளின் கடை்பளடககளாடு இரொஜ்ஜிய ரீதியிலொன உறவுககள பமம்படுதத்ுவதை்கொக 

முன்தனடுக்கப்படும் முன்முயை்சியொக எடுக்கப் பட்டது.    

❖ இந்த கப்பலொனது முதலில் மொரச் ்2001ல் சகால்கத்தொவின் கொரட்ன் ரீச ்ஷிப் பில்டர ்மை்றும் 

இஞ்சினியரஸ்் என்ற நிறுவனத்தொல் டிரிங்கட் வகுப்பு பரொந்து கப்பலொக கட்டப்படட்ு INS 

திலன்சங்க் என்ற சபயரில் முதல்முளையொக தசயல்முளைப் படுத்தப்படட்து. 

❖ பின்னர ்ஏப்ரல் 2006-ல் இந்திய அரசொல் அது மொலத்தீவிை்குப் பரிசொக அைிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியாவின் யானனகளுக்கான முதல் மருத்துவமனன 

❖ உத்தரப் பிரபதசத்தில் மதுரொவில் உை்ை சுரம்ுரொ கிரொமத்தில் இந்தியொவின் 
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யொளனகளுக்கொன முதல் பல்பநொக்கு மருத்துவமளன திைந்து ளவக்கப்பட்டது. 

❖ இது கவல்டக்லப் SOS (Wildlife SOS) என்ை நிறுவனத்தொல் பமம்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ைது. 

இந்நிறுவனம் 2010-ம் ஆண்டில் முதல் யொளன பொதுகொப்பு மை்றும் நல ளமயத்ளத 

ஏை்படுத்தி இருந்தது. 

❖ இந்த மருத்துவமளன அந்த யொளன பொதுகொப்பு மை்றும் நல ளமயத்திை்கு அருபக 

அளமக்கப்பட்டிருக்கின்ைது. 

❖ பவரல்்டள்லப் SOS என்பது இயை்ளகப் பொதுகொப்புத் துகறயில் உள்ள ஒரு  இலொப பநொக்கம் 

சொரொத அளமப்பொகும். 

❖ இது 1995 ஆம் ஆண்டு இந்தியொவின் இயை்ளகயொன பொரம்பரியத்ளதப் 

பொதுகொப்பதை்கொகவும் நொட்டில் இடரப்ொடுகைில் உை்ை வனவுயிரக்ளை மீடட்ு அவை்றுக்கு 

மறுவொழ்வு அைிக்கும் முதன்ளமயொன பநொக்கத்திை்கொகவும் ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

 

மத்திய மற்றும் மாநிலப் புள்ளியியல் அனமப்புகளின் 26-வது மாநாடு 

❖ இமொசச்லப் பிரபதசத்தின் தரம்சொலொவில் மத்திய மை்றும் மொநில புை்ைியியல் 

அளமப்புகைின் 26-வது மொநொடு நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த இரண்டு நொை் மொநொடு மத்திய புை்ைியியல் மை்றும் திட்ட அமலொக்கத் துளை 

அளமசச்கத்தொல் ஏை்பொடு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

❖ இவ்வருட மொநொட்டின் கருதத்ுருவொனது  “அலுவல் பூரவ்மொன புை்ைியியல் தரவுகைில் தர 

நிரண்யம்” என்பதொகும். 

 

ஆடி மதகாத்ெவ திருவிழா 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்16-ம் பததியன்று, பதசியத ்தளலநகரான தில்லியில் 15 நொை் ஆடி 

மபகொத்சவ திருவிழொ துவங்கியது. 

❖ இவ்வருடதத்ின் விழொவிை்கொன கருதத்ுரு “பழங்குடியினர ் கலொசச்ொரம், ளகவிளனப் 

தபொருடக்ை், சளமயை்களல மை்றும் வரத்்தகம் ஆகிய உணரவ்ுகளைக் தகொண்டொடுதல்” 

என்பதொகும். 

❖ தடல்லி ஹொத ் மை்றும் மத்தியப் பூங்கொ என இத்திருவிழொவிை்கு என்று புதுதில்லியில் 

தமொத்தம் இரண்டு இடங்கை் இருக்கின்ைன.  

❖ பழங்குடியினரின் ளகவிளனப் தபொருடக்ை், களல, ஓவியங்கை், துணி, நளக ஆகிய 

தபொருடக்ைின் விை்பளனக் கூடமொகவும் கண்கொட்சிக் கூடமொகவும் ஏைக்குளைய 

நூை்றுக்கும் பமை்பட்ட அைவில் இத்திருவிழொ காட்சிக் கூடங்களைக் தகொண்டிருக்கும். 

 

திரிபுரா தபாராளிகள் அனமப்னப தனடசெய்ய தீரப்்பாயம் முடிவு  

❖ திரிபுரொவில் உை்ை 2 பபொரொைிகை் அகமப்கபத் தகட தசய்வது குறிதத்ு முடிவு 

தசய்வதை்கொக தடல்லி உயர ் நீதிமன்ை நீதிபதி சுபரஷ் ளகட்-இன் தளலளமயில் ஒரு 
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தீரப்்பொயத்திளன மத்திய உை்துளை அளமசச்கம் அளமதத்ுை்ைது. 

❖ இது சட்ட விபரொத நடவடிக்ளககை் (தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழ் அளமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ பின்வரும் 2 அளமப்புகை் அந்த தீவிரவொதக் குழுக்கை் ஆகும்  

o திரிபுரொவின் பதசிய விடுதளல முன்னணி (NLFT) 

o அளனதத்ு திரிபுரொ புலி பளட (ATTF) 

❖ திரிபுரொவின் அந்த 2 பபொரொைிகை் அளமப்புகளுக்கு அக்படொபர ் 2018-ல் அவரக்ைின் 

வன்முளை மை்றும் அரசுக்தகதிரொன நடவடிக்ளககை் கொரணமொக 5 ஆண்டுகளுக்கு 

மத்திய அரசொல் புதிய தளட விதிக்கப்படட்து. 

❖ இந்தக் கிைரச்ச்ியொைரக்ை் குழுவொனது ‘1956 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிைகு மொநிலத்திை்குை் 

வந்த தவைிநொட்டவரக்ளை தவைிபயை்ை பவண்டும்’ என்ை குறிக்பகொளுடன் 

உருவொக்கப்பட்டன. இளவ முதன்முதலில் 1997-ல் தளட தசய்யப்பட்டன. 

 

9 வது வருட இராணுவம் மை்றும் பாதுகாப்பு குறித்த தபெச்ுவாரத்்றத 

❖ இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகியவற்றிற்கிகடகயயான 9-வது ஆண்டு இராணுவம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு குறித்த கபசச்ுவாரத்்கத பீஜீங்கில் நகடசபற்றது. 

❖ இருநாடட்ு பாதுகாப்பு பிரதிநிதிகளுக்குமிகடகய நகடசபற்ற இந்த 

கபசச்ுவாரத்்கதயானது  

o பாதுகாப்புத ்துகற சசயலாளர ்சஞ்சய் மித்ரா மற்றும் 

o சீனாவின் மத்திய இராணுவ ஆகணய கூடட்ு  அலுவலர ் துகறயின் துகணத் 

தகலவர ் 

ஆகிகயாரால் தகலகம தாங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த 9வது வருடாந்திர இராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்பு கபசச்ு வாரத்்கதயானது 

கடாக்லாம் சசச்ரகவயடுதத்ு ஒரு வருட இகடசவளிக்குப் பின்னர ்நகடசபற்றது. 

❖ இந்த பாதுகாப்பு கபசச்ுவாரத்்கதயானது இரு நாடுகளின் சிறப்பு 

பிரதிநிதிகளுக்கிகடகயயான 21-வது எல்கல சம்பந்தப்பட்ட கபசச்ு வாரத்்கதகளுக்கு 

முன்னதாக சீனாவின் துஜியாங்யான் நகரத்தில் நகடசபற்றது.  

 

சதாழில் சதாடங்குவதை்கு உகந்த சூழலுக்கான அறைகூவல் 

❖ புது தில்லியில் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு உகந்த சூழகல கமம்படுதத்ுவதற்காக சபரும் 

அகறகூவகல ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா தளத்தில் பிரதமர ்சதாடங்கினார.் 

❖ இந்த முன்முயற்சியானது அரசின் நகடமுகறகளில் சீரத்ிருத்தம் சகாண்டு 

வருவதற்காகவும் சதாழில் சதாடங்குவதற்கு உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவின் 

தரத்கத உயரத்த்ுவதற்காகவும் புதிய சதாழில்நுட்பம் மீதான புத்தாக்க கருதத்ுககள 

வரகவற்கும். 

❖ இது சதாழில் சதாடங்குவதற்கு உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 50-வது இடதக்த 
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அகடவதற்கான பிரதம அகமசச்ரின் சதாகலகநாக்கு இலக்கின் ஒரு பகுதியாகும். 

  

பருவநிறல மாை்ைம் மீதான தபசிக் (BASIC) நாடுகளின் 

அறமெெ்ரக்ளுக்கிறடதயயான ெந்திப்பு 

❖ பருவநிகல மாற்றம் மீதான கபசிக் (BASIC) நாடுகளின் அகமசச்ரக்ளுக்கிகடகயயான 27-

வது சந்திப்பு புது தில்லியில் நகடசபற்றது. 

❖ இது பருவநிகல மாற்றத்கத எதிர ் சகாள்வதற்கான பாரீஸ் ஒப்பந்தத்கத திறம்பட 

சசயல்படுதத்ுவதற்கு வளரும் நாடுகளுக்கு வளரச்ச்ி அகடந்த நாடுகள் ஆதரவு 

அளிப்பகத வலியுறுதத்ுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பரில் கபாலந்தின் ககாட்டாகவசில் ஐ.நா. உறுப்பினரக்ள் 

மாநாடு (COP - Conference of Parties) நகடசபறவிருக்கும் நிகலயில் இசச்ந்திப்பு 

நகடசபற்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் கபசிக் நாடுகளின் அகமசச்ரக்ளுக்கிகடகயயான சந்திப்கப பிகரசில் 

நடத்தவிருக்கிறது. 

❖ கபசிக் நாடுகளானது பிகரசில், சதன் ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா மற்றும் சீனா ஆகிய 4 சபரிய 

புதிதாக  சதாழில்மயமான நாடுகளின் கூட்டணியாகும். 

❖ இது 2009 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் கமற்சகாள்ளப்படட் ஒப்பந்தத்தினால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

ஜஷ்தன பெப்ான் 

❖ புது தடல்லியில் உை்ை சம்முக், அபிமஞ்ச,் ஆப்கி கல்ப் மை்றும் லிட்டில் திபயட்டர ் குரூப் 

அரங்குகைில் குழந்ளதகளுக்கொன நொடகத் திருவிழொவான ஜஷ்பன பசப்ொன் என்ற 

நிகழ்சச்ியின் 14வது பதிப்பு நளடதபை்ைது. 

❖ இது பதசிய நொடகப் பை்ைியின் (NSD – National School of Drama) கல்வியில் நொடகம் (Theatre in 

Education-TIE) என்ற நிறுவனத்தொல் ஏை்பொடு தசய்யப் பட்டிருந்தது. 

❖ டிஜிடட்ல் ஊடகங்கைின் கொரணமொக நவீன சகொப்தத்தில் நொடகங்கை் அதன் 

முக்கியதத்ுவத்கத இழந்தளதயடுத்து அதன் பமன்ளமகய மீண்டும் தபைச ் தசய்வபத 

இதன் பநொக்கமொகும். 

❖ இந்நிகழ்சச்ி இந்தியொவிலிருந்து 21 நாடகத் தயொரிப்புகளையும் இலங்ளக 

(வொரத்்ளதகைை்ைது ) சுவிடச்ரல்ொந்து (ஆங்கிலம்) மை்றும் இந்பதொபனஷியொ (ஜொவொனிஸ்) 

உை்ைிட்ட 3 தவைிநொடட்ு குழுக்கள் இதில் பங்பகை்பகதயும் உறுதி படுதத்ும். 

 

ததசிய சபண்கள் ஆனணயத்தின் 3 புதிய உறுப்பினரக்ள் 

❖ தபண்கை் மை்றும் குழந்ளதகை் பமம்பொடட்ு அளமசச்கமொனது 1990 ஆண்டு கதசிய 

சபண்கள் ஆகணயச ் சட்டத்தின் (NCW – National Commission of Women)  பிரிவு 3-ன் படி 

பதசிய தபண்கை் ஆளணயத்திை்கு 3 புதிய உறுப்பினரக்ளைப் பரிந்துளர தசய்துை்ைது. 
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❖ சந்திரமுகி பதவி, பசொபசொ ளஷசொ மை்றும் கமபலஷ் தகௌதம் ஆகிபயொர ் பரிந்துளர 

தசய்யப்படட் அந்த  மூன்று உறுப்பினரக்ள் ஆவொர.் 

❖ இந்த மூன்று புதிய நியமனங்கள் தற்கபாது NCW அகமப்பில் இரண்டு கொலியிடங்ககள 

ஏற்படுதத்ும்.  

❖ தை்பபொளதய NCW-ன் தளலவரொக பரகொ ஷரம்ொ உை்ைொர.் 

 

மூப்பியல் மற்றும் முதிதயாருக்கான மருத்துவம் மீதான 4-வது ெரவ்ததெ 

கருத்தரங்கு 

❖ மூப்பியல் மை்றும் முதிபயொருக்கொன மருத்துவம் மீதொன 4-வது சரவ்பதசக் கருத்தரங்ளக 

டொக்டர ்ஜித்பதந்திர சிங் ததொடங்கி ளவத்தொர.் 

❖ புது தில்லியின் அளனதத்ு இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில் (All India Institute of Medical 

Science - AIIMS) நளடதபை்ை ஆசிய பசிபிக் முதிபயொருக்கொன மருதத்ுவ அளமப்பு 

கருத்தரங்குடன் இளணத்து இக்கருத்தரங்கும் நடதத்ப் பட்டது. 

❖ இக்கருத்தரங்கின் ததொளலபநொக்குப் பொரள்வயொனது உலகம் முழுவதும் உை்ை முதிபயொரக்ை் 

நலளன பமம்படுதத்ுவதொகும். 

❖ இக்கருத்தரங்கொனது, “எதிரக்ொலத்தில் முதிபயொருக்கொன மருத்துவ நளடமுளைகை் -  தயொரொக 

உை்ைரீக்ைொ?” என்ை கருதத்ுருவுடன் நளடதபை்ைது. 

❖ இக்கருத்தரங்கொனது சுகொதொர நலதத்ுகற நிபுணரக்ைிடம் விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுதல் 

மை்றும் அவரக்ளுக்கு மீண்டும் பயிை்சியைித்தல் ஆகியவை்றின் மீது கவனத்ளத 

தசலுதத்ுகிைது. 

 

சதாழிற்ொனல பூங்கா தரமிடல் அனமப்பு 

❖ ததொழிை்சொளலப் பூங்கொ தரமிடல் அளமப்பு மீதொன அறிக்ளகளய மத்திய வணிகத ் துளை 

அளமசச்ர ்சுபரஷ் பிரபு தவைியிடட்ொர.் 

❖ இந்த அறிக்ளகயொனது மத்திய வணிக மை்றும் ததொழிை்துளை அளமசச்கதத்ின் கீழ் இயங்கும் 

ததொழில் தகொை்ளக மை்றும் பமம்பொடட்ுத் துளையொல் (DIPP - the Department of Industrial Policy & 

Promotion) தயொரிக்கப்படட்து. 

❖ இது உலகைொவிய தரநிளலகளுடன் பூங்கொக்களை ஒப்பிடட்ு மதிப்பீடு தசய்வதால் 

ததொழிை்துளையின் பபொடட்ித ் தன்ளமளய அதிகரிக்கவும் உற்பத்தித ் துளைளய 

பமம்படுத்தவும் இது  உதவிடும்.  

❖ இந்த அளமப்பொனது கழிவு நீர ்நீக்கம் மற்றும் சுத்திகரிப்பு, நீர ்சுத்திகரிப்பு பபொன்ை பல்பவறு 

அைவுருக்களைக் தகொண்டு 200 பூங்கொக்களை ஆய்வு தசய்யவிருக்கிைது. 

 

அனனத்து இந்திய காவல்துனற தனலவரக்ளின் தகவல் சதாடரப்ு கருத்தரங்கு 

❖ இரண்டு நொடக்ை் நளடதபை்ை இக்கருத்தரங்கொனது தகவல் ததொடரப்ு மை்றும் இரயில்பவ 

ஆகியவை்றிை்கொன மத்திய இளணயளமசச்ரொன மகனாஜ் சின்ஹொவால் புது தில்லியில் 

ததொடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 
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❖ இக்கருத்தரங்கின் கருதத்ுருவொனது, “கொவல் துளை தகவல் ததொடரப்ுகளை நவீனப்படுதத்ுதல் 

மை்றும் சவொல்களைக் களைதல்” என்பதொகும். 

 

வஜ்ரா பிரகார ்

❖ இந்தியொ மை்றும் அதமரிக்கொ ஆகிய நொடுகளுக்கு இளடபயயொன 2018 ஆம் ஆண்டின் சிைப்புப் 

பளடப் பயிை்சியொன “வஜ்ரொ பிரகொர”் என்று சபயரிடப்பட்ட பயிற்சியானது இரொஜஸ்தொனின் 

பிகொனிரில் உை்ை மகொஜன் ஆயுதப் பளடப் பிரிவு தைத்தில் ததொடங்கியது. 

❖ தீவிரவொத எதிரப்்பு நடவடிக்ளககை் குறித்து இந்தியா மை்றும் அதமரிக்கொ ஆகிய இரு 

நொடுகைின் சிைப்புப் பளடகளுக்கு இகடகய  இப்பயிை்சி நடத்தப்படட்து. 

 

ெரவ்ததெ சுற்றுலா வரத்்தக னமயம் - 2018 

❖ திரிபுரொவின் தளலநகரொன அகரத்லொவில் சரவ்பதச சுை்றுலொ வரத்்தக ளமயத்தின் 7-வது 

பதிப்பு நளடதபை்ைது. 

❖ இது வடகிழக்கு மொநிலங்கை் மை்றும் திரிபுரொ மாநில அரசின் சுை்றுலொத ் துளைகளுடன் 

இளணந்து மத்திய சுை்றுலொத் துளை அளமசச்கத்தொல் ஏை்பொடு தசய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருதத்ுரு ”சாகச சுை்றுலொ” (Adventure Tourism) என்பதாகும். 

❖ இது உை்நொடட்ு மை்றும் சரவ்பதச சந்ளதகைில் வடகிழக்குப் பிரொந்தியத்தின் சுை்றுலொத் 

திைளன சிைப்பிதத்ுக் கொடட்ும் பநொக்குடன் வடகிழக்குப் பிரொந்தியத்தில் ஏை்பொடு 

தசய்யப்படும் ஒரு வருடொந்திர நிகழ்வொகும். 

 

உடான் அங்கீகாரம் ரத்து - ஏர் ஒடிொ 

❖ இந்திய விமொன நிளலய ஆளணயமொனது (AAI - Airports Authority of India) குளைந்த 

கட்டணமுகடய  விமொன கசகவ நிறுவனமொன ஏர ்ஒடிசொவின் உடொன் (UDAN - Ude Desh ka 

Aam Nagrik) உரிமத்ளத அதன் ஒழுங்கை்ை விமொன பசளவயின்  கொரணமொக 7 விமொன 

நிளலயங்களுக்கு ரதத்ு தசய்துை்ைது.  

❖ ரதத்ு தசய்யப்பட்ட 7 விமொன நிளலயங்கைொவன : ஜொரச்ுகுடொ, ரொய்ப்பூர,் ரொய்கர,் 

பிலொஸ்பூர,் அம்பிகொபூர,் ஜகதல்பூர ்மை்றும் விசொகப்படட்ினம். 

❖ ஒடிசொவில் சமீபத்தில் திைக்கப்பட்ட ஜொரச்ுகுடொ விமொன நிளலயத்தின் பசளவ வழங்கும் 

ஒபர விமொன இயக்கு நிறுவனமாக இது இருந்தது. 

 

50-வது மனதின் குரல் (மான் கி பாத்) அத்தியாயம் 

❖ பிரதமர ்நபரந்திர பமொடி கடந்த ஞொயிை்றுக்கிழளம அன்று (25 நவம்பர ்2018 ) தனது பிரபல 

வொதனொலி நிகழ்சச்ியொன மொன் கி பொத ் எனப்படும் மனதின்  குரல் என்ற நிகழ்சச்ியின்  

50வது அத்தியொயத்தில் உளரயொை்றினொர.் 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியொனது 3, அக்படொபர ்2014-ல் ததொடங்கப்படட்து. 
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❖ இந்நிகழ்வொனது ஒவ்தவொரு மொதமும் களடசி ஞொயிை்றுக் கிழளமகைில் 

ஒைிபரப்பப்படுகின்றது. 

 

பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா தயாஜனா 

❖ எண்முகற தபொருைொதொர உை்ைடக்கத்திை்கொன ளமயத்தின்படி (Centre for Digital Financial 

Inclusion- CDFI) அரசொனது பிரதம மந்திரி மொத்ரு வந்தனொ திட்டத்தின் (Pradhan Mantri Matru 

Vandana Yojana PMMVY) கீழ் 48.5 லடச்ம் தொய்மொரக்ளுக்கு 1600 பகொடி ரூபொகய வழங்கி 

இருக்கின்றது. 

❖ இந்த தசயல்முளையொனது CDFI கமயத்தால் பிரதம மந்திரி மொத்ரு வந்தனொ திட்டத்தின் 

தபொதுப் பயன்பொடட்ு தமன்தபொருை் அகமப்பு (PMMVY – Common Application Software/CAS) 

வழியொக கருத்தொக்கம் தசய்யப்படட்ு வடிவளமக்கப்படட்ு தசயல்படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா தயாஜனா 

❖ 1 ஜனவரி 2017லிருந்து தசயல்படத் ததொடங்கிய இத்திட்டத்தின்படி, 

o கரப்்பிணிப் தபண்கை் மை்றும் பொலூடட்ும் தொய்மொரக்ளுக்கு அவரக்ளின் முதல் 

குழந்ளதக்கு 3 தவளணயொக பநரடி பயன் பரிமொை்ை (DBT - Direct Benefits Transfer) 

முளையில் ரூ. 5000 வழங்கப்படும். 

❖ இத்திட்டமொனது மத்திய மற்றும் மொநில அரசு அல்லது தபொதுத் துளை நிறுவனங்கைில் 

முகறசார ்முகறயில் பணிபுரிபவொரக்ளுக்குப் தபொருந்தொது. 

 

❖ இத்திட்டமொனது மத்திய அரசொல் நிதியுதவி அைிக்கப்படும் திட்டமாகும். இதன் தசலவு 

பகிரவ்ு வீதமொனது  

o மத்திய அரசிற்கும் மொநிலங்கள் மற்றும் சட்டசளபயுடன் கூடிய யூனியன் 

பிரகதசங்களுக்கும் இகடகய  60 : 40 என்றும் 
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o வடகிழக்கு மொநிலங்கை் மற்றும் 3 இமொலய மொநிலங்களுக்காக 90 : 10 என்றும் 

o சட்டசளபளயக் தகொண்டிரொத யூனியன் பிரபதசங்களுக்கு 100% என்றும் இருக்கும். 

 

கரத்ார்பூர் ொஹிப் நறடபாறத 

❖ பஞ்சாப் மாவடட்த்தின் குருதாஸ்பூரில் உள்ள மான் கிராமத்தின் இந்தியப் பகுதியில் 

கரத்ாரப்ூர ் நகடபாகதயின் கடட்ுமான பணிக்கு இந்தியக் குடியரசு துகணத ் தகலவர ்

அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ இந்த நகடபாகதயானது பாகிஸ்தானின் கரத்ாரப்ூரில் உள்ள குருத்வாரா தரப்ார ்

சாஹிப்பின் புனித தலத்திற்கு இந்திய சீக்கிய யாத்ரீகரக்ள் நுகழவு இகசவுச ்சீடட்ு (visa) 

இன்றி சசல்லக்கூடியப் பாகதகய வழங்கும். 

❖ இந்த நகடபாகதயானது இந்தியாவின் எல்கல மாவட்டமான குருதாஸ்பூகர 

பாகிஸ்தானின் குருத்வாரா தரப்ார ்சாஹிப் உடன் இகணக்கிறது. 

❖ குருத்வாரா தரப்ார ் சாஹிப் என்பது பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் உள்ள 

நகராவால் மாவட்டத்தின் ஷகரக்ார ் பகுதியில் உள்ள ராவி ஆற்றுப் படுககயில் 

அகமந்துள்ள 16 ஆம் நூற்றாண்கடச ்கசரந்்த குருத்வாரா ஆகும். 

 

❖ இந்த திட்டமானது இந்திய அரசால் நிதியளிக்கப்படட்ு இந்திய சநடுஞ்சாகலத்துகற 

ஆகணயத்தால் (NHAI - National Highways Authority of India) உருவாக்கப்படும். 

❖ இந்த நகடபாகதயிகன கடட்ுவதற்கான முடிவானது அடுத்த ஆண்டு (2019ல்) வரும் 

குருநானக் கதவின் 550-வது பிறந்தநாகள முன்னிடட்ு மத்திய அகமசச்ரகவயால் 

எடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அனமெெ்ரனவ ஒப்புதல்கள் 

❖ இளைஞரக்ை் விவகொரங்கைில் ஒதத்ுளழப்பு நல்குவதை்கொக இந்தியா மை்றும் 

தஜிகிஸ்தொன் ஆகியவை்றிை்கிளடபய 5 ஆண்டுகளுக்கு தசல்லுபடியொகும் ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை்கு மத்திய அளமசச்ரளவ ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்தியொ மை்றும் உஸ்தபக்கிஸ்தொனுக்கு இளடபய அறிவியல், ததொழில்நுட்பம் மை்றும் 

புத்தொக்கம் ஆகிய துளைகைில் கூட்டிளணந்து பணியொை்றுவதை்கொன ஒரு ஒதத்ுகழப்பு 

ஒப்பந்தத்திை்கு மத்திய அளமசச்ரளவ ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

❖ அறிவியல் மை்றும்  ததொழில்நுட்ப பமம்பொட்டிற்காக இந்தியாவின் அடல் புத்தொக்க திட்டம் 

மற்றும் ரஷ்யொவின் நிதி “தசயல்திைன் மை்றும் தவை்றி” (Fund “Talent and Success”) 

ஆகியவை்றிை்கிளடபயயொன ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை்கு மத்திய அளமசச்ரளவக் 

குழுவொனது ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

❖ நுகரப்வொர ்பொதுகொப்பு மை்றும் சட்ட அைவீட்டியல் மீதொன இந்தியொ மை்றும் தமொரீஷியஸ் 

ஆகியவை்றிை்கிளடபயயொன ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திை்கு மத்திய 

அளமசச்ரளவயொனது ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

 

சிபிஐ-க்கு தனட 

❖ ஆந்திரப் பிரபதசம் மை்றும் பமை்கு வங்கொை மொநில அரசுகை் தங்கை் மொநிலங்கைில் 

சிபிஐ-யொனது அதன் நடவடிக்ளககளை நடத்த வழங்கியிருந்த தபொது அனுமதிளய 

திரும்பப் தபை்றுை்ைன. 

❖ NIA, 2008 (National Investigation Agency) என்ற தனது பிரத்திகயக  சட்டத்தின் மூலம் 

நிரவ்கிக்கப்படட்ு நொடு முழுவதும் தனது அதிகொர வரம்ளபக் தகொண்டுை்ை பதசிய 

புலனொய்வு அளமப்பு பபொலல்லொது, 

o சிபிஐ-யொனது தடல்லி சிைப்பு கொவல்துளை நிறுவுதல் சட்டம், 1946 மூலமொக 

நிரவ்கிக்கப்படுகிைது. 

❖ இது சம்பந்தப்பட்ட மொநிலங்கைில் விசொரளணளய நடத்த அந்தந்த மொநில அரசின் 

ஒப்புதளலப் தபறுவகத கட்டொயமொக்குகிைது. 

 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

பிதரசிலின் புதிய அதிபர் - சஜய்ர் தபால்ெனாதரா 

❖ முன்னொை் இரொணுவத் தைபதியொன தஜய்ர ்பபொல்சனொபரொ பிபரசிலின் புதிய அதிபரொகத் 

பதரந்்ததடுக்கப்பட்டொர.் 

❖ அதிபர ் பதரத்லில் 44.8% வொக்குகளைப் தபை்றிருந்த எதிரணியின் பபொட்டியொைரொன 

ததொழிலொைர ் கட்சியின் தபரன்ொன்படொ ஹட்டொடள்ட முந்தி 55.2% வொக்குகளைப் தபை்று 
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தஜய்ர ்தவை்றி தபை்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்ளமக்பகல் தடமளரயடுதத்ு பதவிபயை்கவுை்ைொர.் 

 

❖ பிபரசிலில் 1964-1985 ஆண்டுகைில் இரொணுவ சரவ்ொதிகொர ஆட்சி முடிவளடந்த பின்னர ்

இரொணுவப் பின்னணியுளடய முதல் அதிபரொக பதவிபயை்பவர ்இவபரயொவொர.் 

 

மண்தடலா பயிற்சித் திட்டம் 

❖ முன்னொை் ததன்னொப்பிரிக்க குடியரசுத ் தளலவர ் தநல்சன் மண்படலொளவ 

தகௌரவப்படுதத்ும் விதமொக இந்தியொ உறுப்பினராக உள்ள, இந்தியப் தபருங்கடல் 

களரபயொர அளமப்பு (Indian Ocean Rim Association - IORA) ஒரு பயிை்சித் திட்டத்ளத 

ஆரம்பித்திருக்கின்ைது. 

❖ இந்த IORA அளமப்பிை்கொன மூல கொரண கரத்்தொவொக மண்படலொ தபரிதும் 

மதிக்கப்படுகின்ைொர.் 

❖ டரப்னில் நடந்த 18வது இந்தியப் தபருங்கடல் களரபயொர அளமப்பின் கூட்டதத்ின் 

இறுதியில் “IORA தநல்சன் மண்படலொ Be the Legacy” என்ை பயிை்சித் திட்டம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த திட்டம், IORA உறுப்பினர ் நொடுகைிலிருந்து 30 வயதிை்குட்படட் இளைஞரக்ளை 

அவரக்ை் பதரந்்ததடுத்த கல்வித் துளையில் பவளல அனுபவதத்ுடன் அவரக்ளை 

பமம்படுத்திட எண்ணுகின்ைது. 

இந்தியப் சபருங்கடல் கனரதயார அனமப்பு 

❖ IORA என்பது இந்தியப் தபருங்கடளலச ்சுை்றியுை்ை களரபயொர நொடுகளைக் தகொண்டுை்ை 

சரவ்பதச அளமப்பொகும். இதன் ஒருங்கிளணப்புச ்தசயலகம் தமொரீசியஸின் எபபபனவில் 

அளமந்திருக்கின்ைது. 

❖ இந்த அளமப்பு தநல்சன் மண்படலொவின் தீரக்்க தரிசனத்தொல், 1997 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்

மாதம், 14 உறுப்பு நொடுகை் சகாண்ட பிரொந்திய ஒதத்ுளழப்பிை்கொன இந்தியப் தபருங்கடல் 

களரபயொர சங்கமொக ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ தை்சமயம் இது 21 உறுப்பினரக்ளைக் தகொண்டிருக்கின்ைது. 
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வீடிதயாசிட்டா - 2018 

❖ தமய்நிகர ் உண்ளமத ் பதொை்ைம், அனிபமஷன், திளரப்படக் கொடச்ியளமப்பு மை்றும் 

கொதணொைி விளையொடட்ுகை் ஆகியவை்றின் மீது கவனம் தசலுதத்ும் நிகழ்வொன 

வீடிபயொசிட்டொ 2018 (Videocittà 2018) என்பதில் இந்தியொவும் ஒரு பங்குதொரர ்நொடொகும்.   

❖ இது பரொம் திளரப்பட விழொவொலும், தமரக்கதா இண்டரப்நஷனபல தடல் ஆடிபயொவிசிபவொ 

(Mercato Internazionale dell'Audiovisivo/ MIA - the International Audio-Visual Market) என்ை 

அளமப்பொலும் இளணந்து நடத்தப்பட்டது. 

❖ பரொமில் நடந்த 2018 வீடிபயொசிட்டொவில் இந்தியொவின் பங்பகை்பொனது மத்திய தகவல் 

மை்றும் ஒைிபரப்புத ் துளை அளமசச்கத்தொல் ஏை்பொடு தசய்யப்படட்ு அந்த 

அளமசச்கத்தின் சொரப்ொக பிக்கி (FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) 

என்ை அளமப்பொல் ஒருங்கிளணக்கப்பட்டது. 

 

சிறிய இந்தியா வாயில் துவக்கம் 

❖ இந்பதொபனஷியொவில் சமீபத்தில் அதன் நான்காவது மிகப்தபரிய நகரமொன பமதொன் 

நகரத்தில் கம்புங் மதரொஸ் அல்லது மதரொஸ் கிரொமப் பகுதியில், இம்மொதிரியொன 

அளமப்பில் முதல்முளையொக, சிறிய இந்தியொ வொயில் (Little India Gate) என்பது  துவக்கி 

ளவக்கப் பட்டிருக்கின்ைது. 

❖ இந்த வொயில் பமதொன் நகரத்தின் முன்பனை்ைத்தில் இந்தியச ் சமூகத்தின் பங்கைிப்ளப 

அங்கீகரிக்கின்ைது. 

❖ கம்புங் மதரொஸ் பகுதியொனது நகரத்தின் முக்கியப் பழங்குடியின மக்களைக் 

தகொண்டிருக்கும் பகுதிகைில் ஒன்ைொகும். 

❖ 19வது நூை்ைொண்டின் இளடப்படட் கொலத்தில் பமதொன் நகரத்தில் குடியமரந்்த 

மூதாகதயரக்ளின் வழித்பதொன்ைல்கைொன இந்திய வம்சொவைி மக்கைின் மிகப்தபரும் 

எண்ணிக்ளகளய இது  தகொண்டிருக்கின்றது. 

❖ ளதப்பூசம், தமிழ்ப்புத்தொண்டு, தபொங்கல் மை்றும் தீபொவைி ஆகிய இந்து மை்றும் தமிழ் 

பண்டிளககளுக்கொன ஒரு சங்கமிக்கும் களமொக கம்புங் மதரொஸ் 

உருதவடுத்திருக்கின்ைது. 

 

மிகப்சபரும் யுத்தெ ்சிங்கங்களின் சினலகள் 

❖ இங்கிலொந்தின் பமை்கு நிலப் பகுதியில் உள்ள ஸ்தமத்விக் நகரத்தில் முதல் உலகப் 

பபொரில் பங்பகை்ை இந்திய சிப்பொய்களை தகௌரவப் படுதத்ுவதை்கொக மிகப்தபரும் 

யுத்தச ்சிங்கங்கைின் சிளலகை் திைந்து ளவக்கப்படட்ன. 

❖ ஸ்தமத்விக் குருத்வொரொவின் குருநொனக் இந்த நிளனவுச ்சின்னத்ளத திைந்து ளவத்தொர.் 
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❖ பிரிட்டிஷ் இந்திய ரொணுவத்தின் ஒரு பகுதியொக உலகப் பபொரக்ைிலும் பிை யுத்தங்கைிலும் 

பிரிட்டனுக்கொக பபொரிட்ட அளனதத்ு சமயங்களையும் சொரந்்த லடச்க்கணக்கொன 

ததை்கொசிய ரொணுவ வீரரக்ைொல் தசய்யப்பட்ட தியொகங்களை தகௌரவப்படுதத்ும் 

பநொக்கில் இசச்ிளலகை் டரப்ன் அல்லது தகலப்பாகக அணிந்த சீக்கிய வீரளர உருவகப் 

படுதத்ுகின்றன. 

❖ இந்த 10 அடி உயரமுளடய தவண்கலச ்சிளல, 1918ம் ஆண்டு நவம்பர ்மொதம் நிளைவுற்ற 

முதல் உலகப் பபொரின் 100வது தினத்ளத அனுசரிக்கின்ை வளகயில் திைந்து 

ளவக்கப்படட்து. 

 

சகாரிய கடல் பயிற்சித் திட்டம் 

❖ ததன் தகொரியொவும் அதமரிக்கொவும் பளடப்பிரிவுகை் மட்டத்திலொன கடல் பயிை்சிளய 

ஆரம்பிக்க இருக்கின்ைன. 

❖ 2018ம் ஆண்டு பம மொதத்திலிருந்து வடதகொரியொவுடனொன சமரச முயை்சிகளை 

பமம்படுதத்ும் பநொக்கின் ஒரு பகுதியொக இப்பயிை்சி தை்கொலிகமொக ரதத்ு தசய்யப்படட்ு 

இருக்கின்ைது. 

❖ இந்த கூட்டொைிகை் 2018ம் நிதியொண்டில் தகொரிய கடல் பயிை்சித் திட்டத்தின் 19 

சுை்றுக்களை பமை்தகொை்ை திட்டமிடட்ு இருந்தனர.் ஆனொல் 11 சுற்றுகை் மடட்ுபம 

பமை்தகொை்ைப்படட்ன. 

❖ இப்பயிை்சி அதமரிக்கொவின் மூன்ைொவது கடல் அதிரடிப் பளடயிலிருந்தும் ததன் தகொரிய 

கடை் பளடயிலிருந்தும் 500 வீரரக்ளைக் தகொண்டிருக்கும். 

 

5வது உலக சபௌத்த மன்றம் 

❖ புத்த மதத்தினருக்கொன கலந்துளரயொடல் மை்றும் கலொசச்ொர பீடங்கைின் பொதுகொப்பு 

ஆகியவை்ளை ஊக்குவிக்கும் முன்தமொழிதல்கபைொடு கிழக்கு சீனொவின் பியூஜியொன் 

மொகொணத்தில் புத்தியொன் நகரத்தில் 5வது உலக சபௌத்த மன்ைம் நிளைவு தபை்ைது. 

❖ 55 நொடுகைிலிருந்து 1000க்கும் பமை்பட்ட புத்த மதத்தினரக்ை், அறிஞரக்ை் மை்றும் 

பிரதிநிதிகை் இம்மன்ைத்தில் பங்கு தபை்ைனர.் 
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❖ இது சீனொவின் புத்தமத சங்கத்தொலும் சீனொவின் சமயக் கலொசச்ொர ததொடரப்ு 

சங்கத்தொலும் இளணந்து நடத்தப்பட்டது. 

 

❖ உலக புத்த மன்ைம் 2005 ஆம் ஆண்டு சீன நிலப்பகுதி, ளதவொன், ஹொங்கொங் மை்றும் 

மக்கபவொ ஆகிய இடங்கைில் உை்ை புத்த வட்டொரங்கைொல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

 

பசிறய ஒழிப்பதை்கு யுக்தி ொரந்்த கூட்டாண்றம 

❖ உலகம் முழுவதும் 2030 ஆம் ஆண்டில் பசிகய ஒழிப்பதற்கு எடுக்கப்படும் முயற்சிகளுக்கு 

உதவுவதற்காக ஐ.நா.வின் உலக உணவுத் திட்டம் (UN’s World Food Programme - WFP) மற்றும் 

சீனாவின் இகணய வழி வணிக நிறுவனமான அலிபாபா குழுமம் ஆகியகவ இகணந்து 

யுக்தி சாரந்்த கூட்டாண்கமகய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, அலிபாபா குழுமத்தின் க்ளவுட் கம்பியூட்டிங் (அ) கமகக் கணினிப் 

பிரிவான அலிபாபா க்ளவுடானது டிஜிடட்ல் முகறயிலான “உலக பசி வகரபடத்கத” 

உருவாக்க உலக உணவுத் திட்டதத்ுடன் இகணந்து பணியாற்றவிருக்கிறது. 

❖ உலகத்தில் பசியால் வாடுபவரக்ள் மற்றும் அதற்காக எடுக்கப்படும் நடவடிக்கககள் 

ஆகியவற்கற கண்காணிக்க இந்த வகரபடம் உதவும்.  2030 ஆம் ஆண்டில் உலசகங்கிலும் 

பசிகய ஒழிப்பது ஐ.நா.வின் நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்குகளில் ஒன்றாகும்.  

❖ கமலும் அவசர காலங்களில் எதிரவ்ிகனயாற்றுவதற்கான கநரத்கத குகறப்பகதயும் 

பணியின் சசயல்திறகன அதிகரிப்பகதயும் இது கநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது 

 

தனட விதிப்பிலிருந்து இந்தியாவிற்கு விலக்கு - அசமரிக்கா 

❖ அதமரிக்க அரசொனது 

o ஈரொனின் முக்கியதத்ுவம் வொய்ந்த இடத்தில் அளமந்துை்ை சொபஹொர ்

துளைமுகத்தின் வைரச்ச்ி மை்றும் 

o நில எல்ளலயொல் சூழப்படட்ுை்ை ஆப்கொனிஸ்தொனிை்கு இரயில்பவ இளணப்ளப 
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ஏை்படுதத்ுவதை்கொன கட்டளமப்பு 

ஆகியவை்றிை்கொக சில தளட விதிப்புகளிலிருந்து இந்தியொவிை்கு விலக்கு அைிதத்ுை்ைது. 

❖ ஈரொன் சுதந்திரம் மை்றும் பல்தபருக்க எதிரப்்புச ் சட்டம், 2012-ன் கீழ் ஈரொன் மீது 

அதமரிக்கொ எப்கபாதும் இல்லாத அளவு கடுளமயொன தளடககள விதித்துை்ைளதயடுத்து 

இம்முடிவு எடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ ஆப்கொனிஸ்தொனிை்கு மறுகட்டளமப்பிை்கொன உதவிகை் மை்றும் தபொருைொதொர வைரச்ச்ி 

ஆகியவற்கற அைிப்பது ததொடரப்ொக இந்தியொவிை்கு தளட விதிப்புகளிலிருந்து  விலக்கு 

அைிக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

பாகிஸ்தான் - சீனா அதிநவீன தபருந்து தெனவ 

❖ லொகூரிலிருந்து சீனொவின் ஜின்ஜியொங் மொகொணத்தின் கொஸ்கர ்நகரத்திை்கு பொகிஸ்தொன் 

ஆக்கிரமிப்பு கொஷ்மீர ் வழியொக தசல்லும் அதிநவீன பபருந்து பசளவ ஒன்ளை 

பொகிஸ்தொனும் சீனொவும் ஆரம்பிதத்ிருக்கின்ைன. 

❖ கொஷ்மீளர பநொக்கிய பபருந்து தனது முதல் பயணத்ளத 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்  5-ம் 

பததியன்று லொகூரில் உை்ை குல்தபரக்் என்ை இடத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது. 

❖ இது 60 பில்லியன் அதமரிக்க டொலரக்ள் மதிப்புளடய சீனொ-பொகிஸ்தொன் தபொருைொதொர 

தபருவழிப் பொளதயின் கீழ் இரு நொடுகளையும் சொளல வழியொக இளணக்கும் திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியொகும். 

 

உலகின் பாதுகாப்பான இடங்கள் அறிக்னக 

❖ “Which? Traval” என்ற நிறுவனத்தின் அறிக்ளகயின்படி ஐஸ்லொந்து ஆனது பயணம் 

தசய்வதை்கொன மிகவும் பொதுகொப்பொன நொடொகும். 

❖ ஐஸ்லொந்து ஆனது குளைந்த இயை்ளகப் பபரழிவு அபொயம் மை்றும் குளைந்த குை்ை 

விகிதங்கை் ஆகியவை்றுடன் அறிக்ளகயில் முதலிடத்ளதப் பிடிதத்ுை்ைது. 

❖ இது உலதகங்கிலும் உை்ை 20 பிரபலமொன பயண இடங்களை பொதுகொப்பின் 

அடிப்பளடயில் தரவரிளசப் படுத்தியுை்ைது. 

❖ ஐஸ்லொந்ளதயடுதத்ு ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சிங்கப்பூர,் ஸ்தபயின் மை்றும் ஆஸ்திபரலியொ 

ஆகியளவ முதல் 5 இடங்களைப் பிடிதத்ுை்ைன. 

❖ ததன் ஆப்பிரிக்கொவொனது அதிக குை்ை விகிதம், சுகாதாரம் மை்றும் பயங்கரவொத 

அபொயங்களுடன் களடசி இடத்ளதப் பிடிதத்ுை்ைது. 

❖ துருக்கி இரண்டொவது மிக ஆபத்தொன நொடொக தொய்லொந்திை்கு முன்னதொக உை்ைது. 

❖ பட்டியலிடப்பட்ட  20 நொடுகைில் இந்தியொ 17-வது இடத்தில் கவக்கப்படட்ு உை்ைது. 

❖ குை்ை விகிதங்கை், பயங்கரவொத தொக்குதல்கை், இயை்ளகப் பபரிடரக்ை், மை்றும் சுகாதாரம் 

ததொடரப்ுளடய கொரணிகளைப் பரிசீலித்த பின்னர ்இந்த தரவு ததொகுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த தகவல்களானது 
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o குை்ைவியல் விகிதங்கள் மீதான உலக தபொருைொதொர நிதியம் 

o இயை்ளகப் பபரிடரக்ை் மீதொன உலக அபாய அறிக்ளக 

o சுகாதாரம் மீதொன “NHS fit for Travel” வளலதைம் மை்றும்  

o பயங்கரவொத அபாயங்கள் குறித்த சவளியுறவுதத்ுகற அலுவலகங்களின் மதிப்பீடு  

ஆகிய நிறுவனங்களின் அறிக்கககளில் இருந்து தபைப்படட்ுை்ைன. 

 

WEF உலகளாவிய எதிரக்ால மன்றங்கள்  

❖ 2 நொை்கள் நகடசபறும் 3வது வருடாந்திர உலகப் தபொருைொதொர மன்ைத்தின் (WEF – World 

Economic Forum) உலகைொவிய எதிரக்ொல மன்றங்களின் கூடுகக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 

துபொயில் நளடதபை்ைது. 

❖ அதன் குறிக்பகொைொனது சிக்கலான உலகைொவிய சவொல்களுக்கு பயன்படக் கூடிய புதிய 

பயொசளனகள் மை்றும் மொதிரிகளை அளடயொைம் கொண்பதொகும்.  

❖ இவ்வருட கூடுளகயின் கருதத்ுரு “உலக மயமொக்கம் 4.0: நொன்கொம் ததொழில்துளைப் 

புரட்சியின் காலத்தில் உலகைொவிய கட்டளமப்ளப உருவொக்குதல்” என்பதாகும். 

❖ இந்தக் கூட்டத்தில் உருவொக்கப்படட் சிந்தளனகை் ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் 

ஸ்விடச்ரல்ொந்தின் டொபவொஸ்-க்பைொஸ்டரஸ்ில் நளடதபைவுை்ை உலகப் தபொருைொதொர 

மன்ைத்தின் வருடொந்திர கூடுளக மாநாடு 2019ல் ஏை்றுக் தகொை்ைப்படட்ு அதன் 

திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிளணக்கப்படும். 

 

ரஷ்யாவின் சதருவிை்கு கூடங்குளம் சபயர ்

❖ ரஷ்யொவின் பவொல்பகொடொன்ஸ்க் நகரத்தின் ஒரு வீதிக்கு கூடங்குைம் சதரு என்று 

தபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்தப் பொளதயொனது கூடங்குைம் அணுமின் நிளலயத்திை்கொன உபகரணங்களைத் 

தயொர ்தசய்யும் அட்டொமஷ் ஆளலக்கு அடுத்ததொக அளமந்துை்ைது. 

❖ தமிழ்நொட்டில் உை்ை கூடங்குைம் அணுமின் நிளலயமொனது 

o ரஷ்யாவின்  பரொசொட்டம் அரசு அணுசக்திக் கழகம் மை்றும் 

o இந்திய அணுசக்திக் கழக நிறுவனம்  (NPCIL - Nuclear Power Corporation of India Limited) 

ஆகியவற்றால் இளணந்து கட்டப்படட்து.  

❖ இது பரொசொட்டம் அரசு அணுசக்தி நிறுவனத்தின் இயந்திர தயொரிப்புப் பிரிவொன 

அகடாதமனிபகொமஷ் என்பதின் துளண நிறுவனம் ஆகும். 

 

ெரவ்ததெ சபண் விமானிகள் ெங்க அறிக்னக 

❖ சரவ்கதச தபண் விமொனிகை் சங்கம் (ISA+21 - International Society of Women Airline Pilots) 
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தவைியிடட்ுை்ை சமீபத்திய அறிக்ளகயின் படி உலகின் அதிக அைவிலொன தபண் 

விமொனிகைின் சதவிகிதத்ளத இந்தியொ தகொண்டுை்ைது. 

❖ பமலும் இந்தியொவின் தபண் விமொனிகைின் சதவிகிதமொனது உலக சரொசரிளய விட இரு 

மடங்கு அதிகமொகும். 

❖ உலக தபண் விமொனிகைின் சதவிகிதம் 5.4 ஆகும். 

 

❖ இந்தியொவின் தை்பபொளதய தபண் விமொனிகைின் சதவிகிதம் 12.4 ஆகும்.  

❖ சமீபத்திய தரவுகளின் படி தடல்லிளய அடிப்பளடயொகக் தகொண்ட பிரொந்திய விமொன 

நிறுவனமொன ஜீம் (Zoom) ஆனது உலகிபலபய அதிகபடச்மொன தபண் விமொனிகளை 30% 

என்ற அைவில் பணியில் அமரத்்தியுை்ைது. 

❖ அசமரிக்காவின் யுளனதடட் ஏரள்லன்ஸ்  உலகின் அதிகப்படியொன தபண் தைபதிகளை 

பணியமரத்த்ியுை்ைது. 

 

எரித்ரியாவிை்கு எதிரான UNSC தனடகள் விலக்கம் 

❖ எரித்ரியொ மீது சுமத்தப்பட்ட தளடகளை விலக்கிக் தகொை்வதை்கு ஒன்பது 

வருடங்களுக்குப் பிைகு 2018 நவம்பர ்14 அன்று ஐ.நொ. பொதுகொப்பு குழு (UNSC – United Nations 

Security COuncil) ஒருமனதொக வொக்கைிதத்ுை்ைது. 

❖ பொதுகொப்பு குழுவானது எரித்ரியொ மீது ஆயுதத் தளட, தசொத்து முடக்கம் மை்றும் பயணத் 

தளட ஆகியவை்ளை விதித்திருந்தது. 

பின்னணி 

❖ ஆயுதபமந்திய தீவிரவொத குழுவினருக்கு ஆதரவைிப்பதொகக் குை்ைம் சொட்டப்பட்ட பின்னர ்

2009-ல் ஐ.நொ. சளப பசொமொலியொவின் அல்-ஷபொப் உட்பட முதன்முதலில் எரித்ரியொ மீது 

கடட்ுப்பொடுகளை விதித்தது. 

❖ பிரிட்டனொல் தகொண்டு வரப்படட்ு அதமரிக்கொ மை்றும் அதன் கூட்டொைிகைொல் இந்த 

தீரம்ொனம் ஆதரிக்கப்பட்டொலும் எரித்ரியொ எப்பபொதும் இந்த குை்ைசச்ொடட்ுகளை மறுத்கத 

வந்தது.   

❖ எரித்ரியொ மை்றும் அதன் அண்ளட நொடுகளுக்கிளடபயயொன உைவுகைில் பல ஆண்டுகை் 
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பமொதல்களுக்குப் பிைகு சை்று சுமூக நிளலளய அந்நாடு  எட்டியுை்ை நிளலயில் இந்த 

ஐ.நொ. வொக்தகொடுப்பு நளடதபை்ைது. 

❖ இரண்டு தசொப்த கொலமொக உை்ை பளகளமகளை அடுத்து ஜூன் 2018-ல் எரித்ரியொ, 

எத்திபயொப்பியொவுடன் ஒரு சமொதொன ஒப்பந்தத்ளத ஒப்புக் தகொண்டது. 

❖ கமலும் சமீபத்தில் எரித்ரியொவின் தளலவரும் கசாமாலியாவின் ஐ.நொ. ஆதரவு சபற்ற 

அரசொங்கமும் கூடட்ு ஒத்துளழப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகதயழுத்திடட்ுை்ைன. 

❖ 1990-கைின் முை்பகுதிகைில் எத்திபயொப்பியொவிடமிருந்து எரித்ரியொ சுதந்திரம் தபை்ைது. 

பமலும் அபத தசொப்தத்தின் பிற்பகுதியில் எல்ளலப் பிரசச்ிளன கொரணமொக பபொர ்

உருவொனது.  

❖ எரித்ரியொவானது பமை்கில் சூடொன், ததை்கில் எத்திபயொப்பியொ மை்றும் ததன் கிழக்கில் 

டிஜிபுடட்ி ஆகியவற்கற எல்ளலகைொகக் தகொண்ட ஆப்பிரிக்க நொடொகும். 

 

ஆப்பிரிக்காவின் முதல் அதிதவக ரயில் பானத 

❖ ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் முதலொவது மற்றும் தமொரொக்பகொவின் முதல் அதிபவக ரயில் 

பொளத படன்ஜியரில் துவங்கப்படட்து. 

 

❖ இப்பொளதயொனது பிரொன்ஸ் அதிபர ் இம்மொனுபவல் பமக்ரொன் மை்றும் தமொரொக்பகொவின் 

மன்னர ்ஆறாம் முகமது ஆகிகயாரால் துவங்கி ளவக்கப்படட்து. 

❖ இந்த நிகழ்வின்பபொது மன்னர ் அந்த ரயில்பொளதக்குப் புரொணத்தில் நபி அவரக்ளை 

சுமந்து தசன்ை இைகுளடய பிரொணியின் தபயரொன அல் பபொரொக் என்று கூைப்படுகின்ற 

சபயகர அதிகாரப்பூரவ்மாக சபயரிட்டார.்  

❖ பிதரஞ்ச ்தமொழியில் LGV என அறியப்படும் இந்த அதிபவக இரயில் பொளதயொனது 2 மணி 

பநரம் 10 நிமிடங்கைில் படன்ஜியர ் மை்றும் கொஸொபிைொன்கொ ஆகிய நகரங்களின் 

தபொருைொதொர ளமயங்களை இளணக்கின்ைது. 
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சமாராக்தகாவின் 2-வது புவி கண்காணிப்பு செயை்றகக் தகாள் 

❖ சமாராக்ககா நாடானது தனது முகமது VI-B என சபயரிடப்பட்ட இரண்டாவது புவி 

கண்காணிப்பு சசயற்ககக் ககாகள சவற்றிகரமாக சசலுத்தியுள்ளது. 

❖ இது சதன் அசமரிக்காவின் பிசரஞ்சு கயானாவில் உள்ள கவுகரா என்ற நகரத்தில் உள்ள 

கயானா விண்சவளி கமயத்தின் ஏவுதளத்திலிருந்து ஏரியன் ஸ்கபஸ் கவகா ராக்சகட் 

மூலம் சசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இது நவம்பர ் 2017-ல் கவகா ராக்சகட் மூலம் சசலுத்தப்பட்ட சமாராக்ககாவின்  முதல் 

சசயற்ககக் ககாளான முகமது VI-A வின் இரடக்டயாக ஒகர சுற்றுப்பாகதயில் நிகல 

நிறுத்தப்படும். 

❖ புவி கண்காணிப்பிற்கான சமாராக்ககாவின் இரண்டு சசயற்ககக் ககாள்கள் 

சதாகுப்பின் ஏவுதகல இது பூரத்்தி சசய்துள்ளது. 

❖ இந்த சசயற்ககக் ககாளானது தாகலஸ் அசலனியா விண்சவளி (Thales Alenia Space) மற்றும் 

வானூரத்ி பாதுகாப்பு &  விண்சவளி (Airbus Defence & Space) ஆகிகயாரால் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ ஏரியன் ஸ்கபஸ் 1980-ல் துவங்கப்பட்ட பன்னாடட்ு நிறுவனமாகும். இது விண்சவளித் 

துகறயில் உலகின் முதல் வணிக ரீதியிலான கசகவ வழங்குநர ் நிறுவனம் ஆகும். 

 

ஆசியா பசிபிக் சபாருளாதார கூட்டினணவு (APEC) உெச்ிமாநாடு 2018 

❖ இரண்டு நொை்கள் நகடசபறும் ஆசியொ பசிபிக் தபொருைொதொரக் கூடட்ிளணவின்  (APEC - 

Asia-Pacific Economic Cooperation) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான உசச்ிமொநொடானது சமீபத்தில் 

பப்புவொ நியூகினியொவின் பபொரட்் பமொரஸ்்பியில் நடத்தப் படட்து. 

❖ இது பப்புவொ நியூ கினியொவின் பிரதமர ்பீட்டர ்ஓ தநய்ல் என்பவரால் நடத்தப் பட்டது.  

❖ APEC-ன் அளனதத்ு 21 உறுப்பினர ்நொடுகளும் இதில் பங்பகை்ைனர.் 

❖ இதன் 23 ஆண்டு கொல வரலொை்றில் முதன்முளையொக ஒரு முளையொன கூடட்ு 

அறிக்ளகயில் உடன்பொடு ஏை்படுத்துவதில் இம்மாநாடு தவறி விட்டது. 

 

உலகளாவிய திைறமக்கான  வருடாந்திர தரவரினெ 2018 - IMD 

❖ சுவிடச்ரல்ொந்தின் IMD வணிகப் பை்ைியொல் தவைியிடப்படட் 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன 

உலகளாவிய திறகமக்கான  வருடாந்திர தரவரிகசயில் (Global Annual talent ranking) இந்தியொ 2 

இடங்கள் பின்தங்கி 53-வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் தவைியிடப்பட்ட தரவரிளசயில் இந்தியொ 51-வது இடத்தில் இருந்தது. 

❖ இந்த தரவரிளசயில் சுவிடச்ரல்ொந்து ததொடரந்்து ஐந்தொவது முளையொக முதலிடத்ளதத் தக்க 

ளவத்துை்ைது. இந்த தரவரிளசயில் தடன்மொரக்் இரண்டொவது இடத்தில் உை்ைது. 

சடன்மாரக்்கிை்கு அடுதத்ு நொரப்வ, ஆஸ்திரியொ மை்றும் தநதரல்ொந்து ஆகிய நொடுகை் உை்ைன. 
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❖ இந்த தரவரிளசயின் 6-வது இடத்தில்  உள்ள கனடொகவ  முதல் 10 இடங்கைில் ஐபரொப்பிய 

நொடுகை் அல்லொத ஒபர நொடொகும். 

❖ 13-வது இடதத்ில் உை்ை சிங்கப்பூர ் ஆசியப் பிரொந்தியத்தில் முதலிடத்தில் உை்ைது. இந்த 

தரவரிளசயில் சீனொ  39-வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ இந்த தரவரிளசயொனது முதலீடு மை்றும் வைரச்ச்ி, முளையீடு மை்றும் தயொரொக இருத்தல் ஆகிய 

மூன்று அைவுருக்களைக் தகொண்டு தயொரிக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

தவாதரக் பயினிமராமா - பிஜி பிரதமராக மறுமுனற ததரவ்ு 

❖ பிஜியில் நளடதபை்ை 2018 ஆம் ஆண்டு தபொதுத் பதரத்லில் ஆளும் கட்சியொன பிஜி முதல் கட்சி 

தவை்றி தபை்றுை்ைது. அக்கட்சியின் தளலவரொன தை்தபொழுது பிரதமரொக உை்ை பவொதரக் 

பயினிமரொமொ இரண்டொவது முளையொக பிரதமரொக  மீண்டும் பதரவ்ு தசய்யப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ பிஜி அரசு மொைிளகயில் அந்நொடட்ு அதிபரொன ஓய்வுதபை்ை பமஜர ் தஜனரல் ஜிபயொஜி 

தகொன்பரொடி புதிய பிரதமருக்கு பதவிப் பிரமொணம் தசய்து ளவத்தொர.் 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில் இரொணுவத்தொல் ஆட்சிக் களலப்பு தசய்யப்படட் பின்பு பிஜியில் நளடதபை்ை 

இரண்டொவது தபொதுத ்பதரத்ல் இதுவொகும். இதை்கு முன்பு அந்நொட்டில் 2014-ல் தபொதுத ்பதரத்ல் 

நளடதபை்ைது. 

 

சதாழில் செய்வதற்கு உகந்ததான  வருடாந்திர இந்திய அறிக்னக 

❖ ஐக்கிய இரொசச்ிய இந்திய வரத்்தக மன்ைமானது (UKIBC - UK India Business Council) சமீபத்தில் 

தனது 4-வது “ஐக்கிய ரொசச்ியத்தின் கண்கணாட்டத்தில் ததொழில் தசய்வதை்கு 

உகந்ததான வருடொந்திர இந்திய அறிக்ளக” என்பகத  தவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ இது இந்தியொவில் ஐக்கிய இரொசச்ியத்தின் ததொழிலகங்கை் தசயல்படுவதை்கு ஊழல் ஒரு 

தளடயொக உள்ளது என்ற பாரக்வ 2015-லிருந்து தற்கபாது  பொதியொகக் குளைந்துை்ைது 

என்பளத சுட்டிக் கொட்டியுை்ைது. 

❖ தற்கபாது 25% ஐக்கிய இரொசச்ியத்தின் ததொழிலகங்கை் ஊழளல ஒரு தளடயொக 

பொவிக்கின்ைன. இது 2015-ல் 51% ஆக இருந்தது. 

❖ 46% ஐக்கிய இரொசச்ியத்தின்  வரத்்தக நிறுவனங்கை் அடுத்த 12 மொதங்களுக்கு தங்கைது 

முதலீடுகளை விரிவுபடுதத்ுவதை்கொன திட்டங்களைக் தகொண்டுை்ைன. 

❖ கமலும் அவை்றுை் 25 சதவிகிதத்தினர ் இந்தியாவின்  கிழக்குப் பகுதிளய பநொக்கி இந்த 

புதிய முதலீடுககள சசய்வதில் திடட்மிடட்ு இருக்கின்றனர.் 

o அவரக்ள் பமை்கு வங்கொைம், அஸ்ஸொம், பமகொலயொ மை்றும் மணிப்பூர ் பபொன்ை 

மொநிலங்கைில் புதிய வொய்ப்புகளை பதடுகின்ைனர.் 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ததரத்ல் நிதிப் பத்திரங்கள் வழங்குதல் மற்றும் அவை்றை சராக்கமாக மாற்றுதல் 

❖ பதரத்ல் நிதிப் பத்திரங்களை வழங்குவதற்கும் அப்பத்திரங்களை தரொக்கமொக 

மொை்றுவதை்கும் பொரத ஸ்படட் வங்கிக்கு அங்கீகொரம் அைிதத்ு அறிவிப்தபொன்ளை மத்திய 

அரசு அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ SBI ஆனது 2018 நவம்பர ் 1 முதல் 10 வளர தனது 29 அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிளைகை் மூலம் 

பதரத்ல் நிதிப் பத்திரங்களை வழங்கவும், சராக்கமொக மொை்ைவும் உை்ைது. 

❖ பதரத்ல் நிதிப் பத்திர திட்டம் 2018-ன் விதிமுளைகைின்படி 

o இந்தியொவின் குடிமகன் அல்லது இந்தியொவில் இளணக்கப்பட்ட அல்லது 

நிறுவப்பட்ட எந்த ஒரு நிறுவனத்தொலும் பதரத்ல் நிதிப் பத்திரங்கை் 

வொங்கப்படலொம். 

❖ இந்த பதரத்ல் நிதிப் பத்திரங்கைொனது வழங்கப்படட் பததியிலிருந்து 15 நொை்கொட்டி 

நொடக்ளுக்கு தசல்லுபடியொகும். 

குறிப்பு 

❖ 1951ம் ஆண்டு மக்கை் பிரதிநிதிதத்ுவச ்சட்டத்தின்  (1951-ன் 43வது சடட்ம்) பிரிவு 29-ன் கீழ் 

பதிவு தசய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகை் மை்றும் கடந்த பதரத்லில் பதிவு சசய்யப்படட் 

தமொத்த வொக்குகைில் 1 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் தபற்ை கட்சிகை் 

மடட்ுபம இப்பத்திரத்ளதப் தபை இயலும். 

 

 

அறிவுொர ்சொத்துரினம (IP – Intellecual Property) பற்றிய முதல் இந்திய அசமரிக்கப் 

தபெச்ு வாரத்்னத 

❖ அறிவுசார ் சசாதத்ுரிகமக் தகொை்ளககைில் இருதரப்பு மூபலொபொய ஒதத்ுளழப்ளப 

அதிகப்படுதத்ுவதை்கொக முதலொவது இந்திய-அதமரிக்கப் பபசச்ுவொரத்்ளத 

புதுதடல்லியில் ததொடங்கப்படட்து. 

❖ இந்த பபசச்ுவொரத்்ளதயொனது அறிவுசொர ் தசொத்துளம கைத்தில் இரண்டு 
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நொடுகளுக்குமிளடபய தீரவ்ுகளை அளடயொைம் கொண்பகதயும், ததொழில்நுட்ப 

அறிளவயும் நிபுணதத்ுவத்ளதயும் பகிரந்்து தகொை்வளதயும் பநொக்கமொகக் 

தகொண்டுை்ைது. 

❖ இந்நிகழ்சச்ியொனது 

o அதமரிக்க வரத்்தக மன்றத்தின் (American Chmber of Commerce) உலகைொவிய புத்தொக்க 

தகொை்ளக ளமயம்  

o சதாழில்துகற அகமப்பான இந்திய வரத்்தக மை்றும் ததொழில் துளைக் கூட்டகமப்பு 

(FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) மற்றும் இந்திய-அதமரிக்க 

வரத்்தக மன்ைம்  

ஆகியவற்றுடன் இளணந்து நடத்தப்படுகிறது.  

❖ இது வொஷிங்டன் டிசி மை்றும் புது தடல்லியில் மொறிமொறி ஆண்டுபதொறும் நடத்தப்படும். 

 

நிதியியல் நினலத்தன்னம மற்றும் தமம்பாட்டு ஆனணயத்தின் 19-வது ெந்திப்பு 

❖ புது தில்லியில் மத்திய நிதி மை்றும் தபருநிறுவன விவகொரங்களுக்கொன மத்திய 

அளமசச்ர ்அருண் சஜடல்ி தளலளமயில் நிதியியல் நிளலத்தன்ளம மை்றும் பமம்பொடட்ு 

ஆளணயத்தின் (Financial Stability and Development Council - FSDC) 19வது சந்திப்பு 

நளடதபை்ைது. 

❖ இந்த ஆளணயமொனது தை்பபொளதய உலக மை்றும் உை்நொடட்ுப் தபொருைொதொர நிளலளம 

மை்றும் நிதிதத்ுளை தசயல்பொடு ஆகியளவ குறிதத்ு ஆய்வு தசய்தது. பமலும் இந்த 

ஆளணயமொனது வங்கி அல்லொத நிதி நிறுவனங்களின் நிதி நிளலளம மை்றும் பரஸ்பர 

நிதிகை் உை்ைிட்ட உண்ளம வட்டி விகிதம் மற்றும் தற்கபாகதய நிதி நிளலளம 

ததொடரப்ொன பிரசச்ளனகை் குறிதத்ும் விவொதித்தது. 

நிதியியல் நிலைத்தன்லை ைற்றும் மைம்பாட்டு ஆலையம் 

❖ நிதியியல் நிளலத்தன்ளம மை்றும் பமம்பொடட்ு ஆளணயமொனது நொட்டின் 

தபொருளாதொரத்தின் நிதியியல் அளமப்ளப ஆபரொக்கியமொகவும் சிைந்ததொகவும் 

ஏற்படுதத்ும் ஒழுங்குமுளை நிதியியல் துளையொகும். 

❖ இந்த ஆளணயத்திை்கு மத்திய நிதி அளமசச்ர ்தளலளம வகிப்பொர.் பமலும் 

o நிதிதத்ுளை ஒழுங்குமுளை ஆளணயத்தின் தளலவரக்ை் (i.e. ஆரப்ிஐ, தசபி, 

ஐஆரட்ிஏஐ மை்றும் பிஎப்ஆரட்ிஏ அல்லது RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA) 

o நிதிதத்ுளை தசயலொைர ் 

o தபொருைொதொர விவகொரத் துளைச ்தசயலொைர ்(மத்திய நிதித் துகற) 

o நிதிச ்பசளவகை் துகற சசயலாளர ்(மத்திய நிதித் துகற ) 

o தளலளமப் தபொருைொதொர ஆபலொசகர ்

                 ஆகிபயொர ்இந்த ஆளணயத்தின் உறுப்பினரக்ை் ஆவர.் 

❖ நிதியியல் நிளலத்தன்ளம மை்றும் பமம்பொடட்ு ஆளணயம் தனது சந்திப்பின்கபாது 

பதளவ ஏை்பட்டொல் வல்லுநரக்ளையும்  அளழக்கும். 
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ெங்கிலித் சதாடர் பரிமாற்றம் 

❖ இந்தியொவில் முதன்முளையொக, எசஎ்ஸ்பிசி பஹொல்டிங்ஸ் பிஎல்சி என்ை வங்கியொனது 

ரிளலயன்ஸ் ததொழிை்துளை நிறுவனம், அதமரிக்கொளவ ளமயமொகக் தகொண்டு இயங்கும் 

டிரிகொன் எனரஜ்ி என்ை நிறுவனத்திை்கு ஏை்றுமதி தசய்வதை்கொக சங்கிலித ் ததொடர ்

சதாழில்நுட்ப முளையின் மூலம் சசயல்படும் வரத்்தக நிதிப் பரிமொை்ைத்ளத 

தசயல்படுத்தியுை்ைது. 

❖ சங்கிலித் ததொடர ் தசயல்படுத்தப்பட்ட கடன் உறுதிக் கடிதப் பரிமொை்ைமொனது இந்த 

வளகயொன ஒப்பந்தங்கைினொல் கணிசமொன பநர விரயத்ளத மிசச்ப்படுதத்ுகிைது. 

❖ இந்தக் கடன் உறுதிக் கடிதமொனது அதமரிக்கொளவச ் பசரந்்த டிரிகொன் என்ரஜ்ி என்ை 

நிறுவனத்திை்கொக ஐஎன்ஜி வங்கியொல் ரிளலயன்ஸ் ததொழிை்துளை நிறுவனத்திை்கொக 

ஆபலொசளன வழங்கும் வங்கியொன எசஎ்ஸ்பிசி இந்தியா என்ற வங்கிக்கு வழங்கப் 

படட்ுை்ைது. 

 

எண்ணியல் சபாதுக் கடன் பதிதவடு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி அளனதத்ுக் கடனொைிகைின் தகவல்களையும் பதிவு தசய்ய ஒரு 

பரந்த எண்ணியல் தபொதுக் கடன் பதிபவடள்ட (digital Public Credit Registry) ஏை்படுத்தும் 

நடவடிக்ளககளை ஆரம்பித்திருக்கின்ைது. 

❖ இப்பதிபவடு தன்னிசள்சயொக தவறிளழத்தவரக்ளையும், நிலுளவயிலிருக்கும் சட்ட 

வழக்குகளையும் தகொண்டிருக்கும்.  

❖ இந்த நடவடிக்ளகக்கொன பநொக்கம் நிதியியல் ரீதியொன தவறிளழப்புகளை தடுப்பதொகும். 

❖ இப்பதிபவடு கீழ்க்கண்டவை்றில் இருந்து தகவல்களைக் தகொண்டிருக்கும். 

o தசபி பபொன்ை சந்ளத கடட்ுப்பொட்டொைரக்ை் 

o மத்திய தபருநிறுவன விவகொரதத்ுளை அளமசச்கம் 

o சரக்கு மை்றும் பசளவ வரி வளலயளமப்பு 

o இந்திய திவொல் மை்றும் கடனொைி மன்ைம்  

❖ இப்பதிபவடு நிகழ்பநர அடிப்பளடயில் ஏை்தகனபவ கடன் வொங்கியுை்ை மை்றும் 

வருங்கொல கடன் வொங்குபவரக்ைின் முழுளமயொன சுய விவரங்களைப் தபறுவதை்கு 

வங்கிகளுக்கும் நிதி நிறுவனங்களுக்கும் உதவிடும். 

 

நிறுவனங்கள் ெட்டம், 2013-ஐ திருத்துவதற்கான அவெரெ ்ெட்டம் 

❖ நிறுவனங்கை் சட்டம் 2013-ஐ திருதத்ுவதை்கொக அவசரச ் சட்டம் பிைப்பித்தலுக்கொன 

முன்தமொழிதளல மத்திய அளமசச்ரளவ அங்கீகரித்திருக்கின்ைது. 

❖ இதன்படி, குடியரசுத ் தளலவர ் ஷரதத்ு 123-ன் கீழ் ஒப்புதளல தந்திருக்கின்ைொர.் இது 

பிரகடனப்படுத்தப்படட்ு இருக்கின்ைது. 
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❖ இந்த சட்டத்தின் திருத்தங்கை் வியொபொரம் தசய்வளத எைிளமயொக்குவளத 

பமம்படுத்திடவும் சிைந்த இணக்க நிளலகளை உறுதி தசய்திடவும் பவண்டி 

திட்டமிடப்படட்ு இருக்கின்ைது. 

❖ நிறுவனச ்சட்டத்ளதத ்திருதத்ுவதை்கொன அவசரநிளலச ்சட்டம் பதசிய நிறுவனச ்சட்டத ்

தீரப்்பொயங்கைின் மீதொன தளடகளை விலக்கவும் நிறுவனங்கைின் சிறிய குை்ைங்களை 

குை்ைப் பொரள்வயிலிருந்து நீக்கிடவும் எண்ணுகிைது. 

❖ இந்த அவசரச ் சட்டம் 90 சதவிகித வழக்குகளை பதசிய நிறுவனச ் சட்டத் 

தீரப்்பொயங்கைிடமிருந்து தபருநிறுவன அளமசச்கத்தின் கீழ் உை்ை பிரொந்திய 

இயக்குநரக்ைிடம் பரிமொை்ைம் தசய்யும். 

 

31 NBFCன் பதிவுகள் ரத்து 

❖ குறிப்பிடப்படொத கொரணங்களுக்கொக 31 வங்கியல்லொத நிதி நிறுவனங்கைின் (NBFCs/ Non-

Banking Finance Companies) பதிவுச ் சொன்றிதளழ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது (RBI – Reserve 

Bank of India) ரதத்ு தசய்துை்ைது. 

❖ உரிமங்களை இழந்த இந்த 31 நிறுவனங்கைில் தபரும்பொன்ளமயொக 27 நிறுவனங்கை் 

கமற்கு வங்கொைத்திலிருந்தும் அதளனத் ததொடரந்்து 4 உரிமங்களை இழந்த நிறுவனங்கை் 

உத்திரப் பிரபதசத்ளதயும் பசரந்்தளவயொகும். 

❖ இவ்வருடதத்ின் ஆகஸ்ட் மொதத்திலிருந்து சிக்கல் வொய்ந்த கடன் வழங்குநரொன IL&FS என்ற 

நிறுவனத்தால்  கடன் திரும்ப தசலுத்தப்படொதளத அடுதத்ு NBFC துளையொனது 

பணப்புழக்கச ்சிக்கல்களை எதிரத்கொண்டு வருகிைது. 

 

HSCC மாை்ைம் 

❖ அரசுக்குச ்சசாந்தமான கதசியக் கட்டிட கடட்ுமான சங்க நிறுவனமானது (National Buildings 

Construction Corporation Limited- NBCC)  HSCC என்ற நிறுவனத்கதப் சபற மத்திய சுகாதார 

மற்றும் குடும்ப நல அகமசச்கதத்ுடன் ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திடட்ுள்ளது. 

❖ மருத்துவமகன கசகவயின் ஆகலாசகன சங்க நிறுவனமானது (Hospital Services Consultancy 

Corporation Limited- HSCC) ஆனது இந்திய சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அகமசச்கத்தின் கீழ் 

உள்ள “மினி ரத்னா” அந்தஸ்து சபற்ற அரசு நிறுவனமாகும். 

❖ இது இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகளில் சுகாதாரம் மற்றும் சமூகநலத்  துகறகளில் 

ஆகலாசகனககள வழங்குகிறது. 

 

இந்தியாவின் முதல் ஊடாடும் கடன் அட்னட 

❖ இண்டஸ்இண்ட் வங்கியொனது இண்டஸ்இண்ட் பபங்க் தநக்ஸ்ட் (IndusInd Bank Nexxt) 

என்ைளழக்கப்படும் இந்தியொவின் முதல் தபொதத்ான்களுடன் கூடிய ஊடொடும் கடன் 

அடள்டளய அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 
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❖ இது வொடிக்ளகயொைரக்ளுக்கு அவரக்ளுளடய கடன் அடள்டளயப் பயன்படுத்தி எப்படி 

பணம் தசலுதத்ுவது என்பதில் பல விருப்பத் கதரவ்ுககள  அைிக்கிைது. 

❖ இந்த அடள்டயொனது அதமரிக்கொவின் பிடஸ்்பரக்்ளக தளலளமயகமொகக் தகொண்ட 

ளடனமிக் இன்க் என்ற நிறுவனதத்ுடன் இளணந்து உருவொக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது விை்பளன தசய்யும் இடத்தின்  (POS - Point of Sale) முளனயத்தில் மூன்று 

பணவழங்கீடட்ு விருப்பத ்பதரவ்ுகளை தநகிழ்வுத் தன்ளமயுடன் வொடிக்ளகயொைரக்ளுக்கு 

வழங்குகிைது. 

o கடன் 

o பரிவரத்்தளனகளை  4 கொல அைவில் எைிய மொதத ்தவளணகளாக  மொை்றும் வசதி 

(6,12, 18, 24 மொதங்கள்)  

o தவகுமதி புை்ைிகளை ஒருங்கிளணதத்ுப் பயன்படுதத்ுதல்  

பபொன்ைவற்கற தவறுமபன அடள்டயில் உை்ை தபொத்தொளன அழுதத்ுவதன் மூலம் பதரவ்ு 

தசய்ய முடியும். 

 

“KBL SB - TASC” என்ற புதிய வங்கி தெமிப்புத் திட்டம் - கர்நாடக வங்கி துவக்கம் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 15 முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 28 வளர 2018-19 ஆம் 

ஆண்டிை்கொன நடப்புக் கணக்கு மை்றும் பசமிப்புக் கணக்கு திட்டங்களுக்கொன 

பரப்புளரளய கரந்ொடக வங்கி ஆரம்பித்திருக்கின்ைது. 

❖ பமலும் இவ்வங்கி அைக்கட்டளைகை் / நிறுவனங்கை் / சங்கங்கை் / கழகங்கை் 

ஆகியவை்றுக்கொன பிரத்திபயகத் தயொரிப்பொக “KBL SB - TASC” என்ை புதிய வங்கி பசமிப்புத் 

திட்டத்ளதயும் அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ நொடு முழுவதுமொன இந்த பரப்புளரயின் கீழ் இவ்வங்கியொனது, இந்தியொ முழுவதும் உை்ை 

அளனதத்ு 823 கிளைகைிலும் உை்ை 8000க்கும் பமை்பட்ட பணியொைரக்ைின் சுறுசுறுப்பொன 

பங்கைிப்பு மூலம் 4.18 லடச்த்திை்கும் பமல் நடப்பு மை்றும் பசமிப்புக் கணக்குகளைத் 

துவங்கத் திட்டமிடட்ு இருக்கின்ைது. 
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ெஷாக்ட் இந்தியா AMC 

❖ மிகப்தபரிய அைவில் உை்ை வாராக் கடன்ககள சரி தசய்வதை்கொக ஒரு தசொதத்ு 

பமலொண்ளம நிறுவனத்ளத (Asset management company -AMC) உருவொக்குவதொக சுனில் 

பமத்தொ குழு அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்த AMC நிறுவனத்தின் தபயர ்இந்திய சஷொக்ட் தசொதத்ு பமலொண்ளம நிறுவனமொகும். 

❖ தபொதுதத்ுளை வங்கிகைில் பொதிக்கப்பட்ட தசொத்துக்கைின் மீதொன விளரவொன தீரவ்ுகை் 

குறித்த பணிகளுக்கொக இந்த குழுவொனது தசயல்படட்ு வருகின்ைது. 

❖ மும்ளபயில் நளடதபை்ை CII-CFO மொநொட்டில் பங்பகை்ை வங்கியொைரக்ை் குழுவின் தளலவர ்

சுனில் பமத்தொ இதளன அறிவித்தொர.்  

❖ இந்த நிறுவனங்கைொனது வங்கியல் துளையில் உள்ள பாதிப்கப சமொைிக்க சஷொக்ட் 

திட்டத்தின் கீழ் 5 அம்ச உத்திகளைப் பின்பை்ை பவண்டும். 

❖ இந்த திட்டத்தின் கீழ் 

o 500 பகொடிக்கு பமல் வொரொக் கடன்களை (Non-Performing Assets - NPA) தீரக்்க 

AMC-யொனது ஒரு மொை்று முதலீடட்ு நிதிளயக் (Alternate Investment Fund-AIF) 

தகொண்டிருக்கும். 

o இந்த AIF ஆனது தனியொர ் துளை வங்கிகை் உட்பட பல்பவறு சொத்தியமொன 

முதலீட்டொைரக்ளை ஈடுபடுத்தி உருவொக்கப்பட இருக்கிைது. 

 

 

ACROSS திட்டம் 

❖ சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அகமசச்ரகவக் குழுவானது 2017 - 2020 கால 

கட்டங்களில் ‘வளிமண்டலம் மற்றும் காலநிகல குறித்த ஆராய்சச்ி - மாதிரியாக்க 

கண்காணிப்பு அகமப்புகள் மற்றும் கசகவகள்’ (Atmosphere & Climate Research-Modelling 

Observing Systems & Services-ACROSS) என்ற முதன்கமத்  திட்டத்தின் கீழ் உள்ள 9 துகணத் 
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திட்டங்ககளத் சதாடரவ்தற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

❖ நீடித்த கண்காணிப்பு, தீவிர ஆராய்சச்ி மற்றும் கமம்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம் வானிகல 

மற்றும் காலநிகல முன்னறிவிப்பு திறன்ககள கமம்படுதத்ுவகத இத்திட்டத்தின் 

கநாக்கமாகும். 

❖ இந்த திட்டமானது புவி அறிவியல் அகமசச்கத்தின் வளிமண்டல அறிவியல் 

திட்டங்ககளச ்சாரந்்ததாகும். 

 

சபாருளாதார மூலதன கட்டனமப்னப ஆய்வு செய்ய குழு 

❖ மத்திய வங்கியின் தபொருைொதொர மூலதனக் கடட்ளமப்கப (Economic Capital Framework-ECF) 

ஆய்வு தசய்ய நிபுணர ் குழுசவான்கற அளமக்க RBI (Reserve Bank of India) ஆனது அதன் 

மன்றக்குழுக் கூடட்த்தில் முடிவு தசய்துை்ைது. 

 

❖ இந்த குழுவொனது ரிசரவ்் வங்கியிடம் உை்ை ளகயிருப்புத் ததொளகளய அரசொங்கத்திை்கு 

வழங்குவது மற்றும் மீதத ் ததொளககய ளவதத்ுக் தகொை்வது ஆகியகவ குறிதத்ு முடிவு 

தசய்யும். 

❖ இந்த குழுவொனது இந்திய அரசுக்கு 3.6 லடச்ம் பகொடி ரூபொய் மதிப்புை்ை ளகயிருப்ளப 

மொை்றுவதை்கு அனுமதிப்பது குறிதத்ு ஆய்வு தசய்வதை்கொக அளமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த குழுவின் உறுப்பினரக்ை் மை்றும் குறிப்பு விதிமுளைகளை அரசு மை்றும் RBI 

ஆகியளவ கூட்டொக தீரம்ொனிக்கும். 

❖ மிளகயொக உை்ை 3.6 லடச்ம் பகொடி ரூபொளயப் பரிமொை்ைம் தசய்வதை்கொன 

அரசொங்கத்தின் முக்கிய பகொரிக்ளகக்குப் பின்னர ்இந்த முடிவு எடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த ததொளகயொனது மத்திய வங்கியின் தமொத்த ளகயிருப்பொன 9.6 லடச்ம் பகொடி 

ரூபொயில் மூன்றில் ஒரு பங்கிை்கும் அதிகமொன ததொளகயொகும். 

❖ சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுகடய (MSME – Micro, Small and Medium Enterprise)  

கடனொைிகைின் நிளலயொன பொதிக்கப்படட் தசொதத்ுக்களை 250 மில்லியன் ரூபொய் வளர 

தமொத்த கடன் வசதிகளுடன் மறுசீரளமப்பதை்கொன திட்டத்ளத ஆபலொசிப்பதொகவும் RBI 

ஒப்புக் தகொண்டுை்ைது. 
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பின்ணணி 

❖ கமற்குறிப்பிட்ட விவகாரத்தில் ரிசரவ்் வங்கி  ஆளுநர ் மை்றும் மத்திய நிதி அளமசச்கம் 

ஆகியவற்றுக்கு  இளடபய இருந்த மொறுபட்ட கருதத்ுகைின் கொரணமொக  சபாதுசவளியில் 

ஏற்பட்ட சவளிப்பகடயான சசச்ரவினொல் இந்த முடிவு எடுக்கப்படட்து. 

 

 

அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

தபாலியான  செய்திகனள கண்காணிக்க வனலதளம்  அடிப்பனடயிலான கருவி 

❖ அதமரிக்கொவின் மிக்சிகன் பல்களலக்கழகத்தின் ஆரொய்சச்ியொைரக்ை் டிவிட்டர ்மை்றும் 

முகநூல் பபொன்ை சமூக வளல தைங்கைில் உலவும் பபொலியொன தகவல்களை 

கண்கொணிக்க வளலதளம் அடிப்பளடயிலொன கருவி ஒன்ளை உருவொக்கியுை்ைனர.் 

❖ இப்பி குவொஷண்ட் (Iffy Quotient) என்ைளழக்கப்படும் செல்த் தமட்ரிக் தைத்ளத 

பயன்படுதத்ும் இந்த கருவியொனது கீழ்க்கொணும் இரண்டு நிறுவனங்கைில் இருந்து 

தரவுகளைப் தபறுகிைது. 

o நியூஸ் விப் 

o மீடியொ ளபயொஸ் / ஃபபக்ட் தசக்கர ்

 

சகப்ளர் விண்சவளித் சதானலதநாக்கி - நாொ 

❖ நொசொவொனது (NASA - National Aeronautics and Space Administration) தகப்ைர ் விண்தவைித் 

ததொளலபநொக்கிக்கு ஓய்வு அைிக்க முடிவு தசய்துை்ைது. 
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❖ இந்த ததொளலபநொக்கியொனது ஒன்பதளர ஆண்டுகை் பணிக்குப் பின்பு எரிதபொருை் இன்றி 

தசயலிழந்தது. இந்த ஒன்பதளர ஆண்டுகள் கொலகட்டத்தில் நமது சூரியக் குடும்பதத்ிை்கு 

தவைியில் உயிர ்வொழ்வதை்கு உகந்த ஏைத்தொழ 2600 பகொை்களை இந்த ததொளலபநொக்கி 

கண்டறிந்துை்ைது. 

கெப்ளர் விண்கெளித் கதாலைம ாக்கி 

❖ இது ஆைில்லொ விண்தவைிக் கண்கொணிப்பு ததொளலபநொக்கியொகும். இது நொசொவின் 

கண்டுபிடிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 2009 ஆம் ஆண்டில் விண்ணில் 

தசலுத்தப்பட்டது. 

❖ ஒரு நடச்த்திரத்தின் உயிர ் வொழத் தகுந்த பகுதிகளில் பூமிளயப் பபொன்ை அைவுளடய 

பகொளை (தகப்ைர ்- 69C) முதன்முளையொகக் கண்டறிந்த ததொளலபநொக்கி  தகப்ைர ்ஆகும். 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மை்றும் 2017 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்ஆகியவை்றிை்கு இளடப்பட்ட 

கொலகட்டதத்ில் பூமிளயப் பபொன்ை அைவுளடய ககாள்ககளக் சகாண்ட டிரொப்பிஸ்ட்-1 

என்ற அகமப்கப இது ஆராய்ந்தது. 

 

அக்னி – 1 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு அக்படொபர ் 30 அன்று ஒடிசொ கடை்பகுதியில் உை்நொடட்ுத ் ததொழில் 

நுட்பத்தில் வடிவளமக்கப்படட், அணு ஆயுதத் திைன் தகொண்ட, கண்டம் விடட்ு கண்டம் 

பொயும் அக்னி - 1 ஏவுகளணயின் இரவுச ் பநரச ் பசொதளனளய இந்தியொ தவை்றிகரமொக 

நிகழ்த்தியுை்ைது. 

❖ தளரயிலிருந்து தளரளய பநொக்கி இலக்குககளத் தொக்கி அழிக்கும் இந்த ஏவுகளணச ்

பசொதளனயொனது ஒடிசொ கடை்களரயில் அளமந்துை்ை அப்துல் கலொம் தீவிலிருந்து 

பயன்பொட்டொைர ்பசொதளனயின் ஒரு பகுதியொக பசொதளன தசய்யப்படட்து.  

❖ 700 கிபலொ மீட்டர ்வளர தசன்று இலக்ளகத் தொக்கக்கூடிய கண்டம் விடட்ு கண்டம் பொயும் 

ஏவுகளணயின் இரவு கநரச ்கசாதகனயானது முதன்முகறயாக 2014ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் 

நடத்தப்படட்து. 

❖ 700 கிபலொ மீட்டருக்கு அப்பொல் உை்ை இலக்ளகத் தொக்கும் இந்த ஏவுகளணயொனது சிைப்பு 
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ஊடுருவல் அளமப்ளபக் தகொண்டிருக்கிைது.   

❖ இந்த ஏவுகளணயொனது 12 டன்கை் எகடயுடன் 15 மீட்டர ் உயரத்ளதயும் 1000 கிபலொ 

எளடயுளடய ஆயுதத்ளத எடுதத்ுச ்தசல்லும் திைளனயும் தகொண்டுை்ைது. 

❖ இந்த ஏவுகளணயொனது ஏை்தகனபவ இந்திய இரொணுவத்தில் இளணக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

சபய்தடா 

❖ சீனொ தனது தசொந்த புவிக்பகொை இருப்பறியும் அளமப்ளப கட்டளமப்பதன் ஒரு படியொக 

இரண்டு கை இயக்க தசயை்ளகக் பகொை்களை தவை்றிகரமொக தசலுத்தியுை்ைது. 

சீனொவுக்குப் பபொட்டியொக அதமரிக்கொவுக்குச ் தசொந்தமொன புவிக்பகொை இருப்பறியும் 

அகமப்பு (Global Positioning System - GPS) 30 தசயை்ளகக் பகொை்களுடன் தசயல்படட்ு 

வருகிைது. 

❖ இந்த அளமப்பொனது படக்ட மற்றும் பொளத  வழித்தட திட்டத்தில் பங்கு தபை்றுை்ை 

நொடுகளுக்கு பசளவகளை அைிக்கும். பமலும் இது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முழுளமயொன 

புவிக்பகொை இருப்பறியும் அகமப்பாக உருதவடுக்கும். 

❖ தனக்சகன்று தசொந்தமாக புவிக்பகொை இருப்பறியும் அகமப்கபக் தகொண்டுை்ை 

அதமரிக்கொ மை்றும் இரஷ்யொ ஆகிய நாடுகளுக்கு  அடுத்து மூன்ைொவது நொடொக சீனொ 

உருதவடுத்துை்ைது.  

❖ தபய்படொ திட்டம் முதன்முளையொக 1994 ஆம் ஆண்டில் ததொடங்கப்படட்து. 

 

உலகின் முதலாவது மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் தபான் மாதிரி 

❖ சொம்சங் நிறுவனமொனது உலகின் முதலொவது மடிக்கக் கூடிய ஸ்மொரட்் பபொனின் 

முன்மொதிரிளய அறிமுகப்படுதத்ியுை்ைது. இதளன திைக்கும்பபொது சடள்டப்ளப 

அைவுளடய வளரபட்டிளக (Tablet) ஆக மொறுகிைது.  

 

❖ சொம்சங் நிறுவனமொனது இந்த மடக்கக் கூடிய ததொளலபபசி ததொழில்நுட்பத்ளத ‘Infinity flex 

display’ அல்லது முடிவற்ற தன்கமகய உகடய  சாதகமான காட்சிப் படுதத்ுதகலக் 

சகாண்டது எனக் கூறுகின்ைது. 
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❖ இந்தச ் சொதனம் மூடிய நிளலயில் சொதொரணமொன ளகபபசி பபொன்று கொட்சியைிக்கும். 

திைந்த நிளலயிலிருக்கும்பபொது இது 7.3 அங்குல அைவிலொன புத்தகம் பபொன்று 

திைக்கிைது.  

❖ இது இதுவளரயில் தவைிவந்துை்ை ளகபபசி திளரகைில் மிகப்தபரிய அைளவக் தகொண்ட 

ளகபபசிகளில் ஒன்ைொகும். 

 

‘சொரக்்கதலாக அரண்மனண’ விண்சவளி நினலயம் 

❖ சீனொவொனது தனது நிரந்தர விண்தவைி நிளலயத்தின் முதல்  பிரதி ஒன்ளை 

தவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ இது சரவ்பதச சமூகத்தின் விண்சவளியில் சுை்றுகின்ற விண்சவளி ஆய்வகதத்ிை்குப் 

பதிலொக மொை்றியளமக்கப்படும். கமலும் இது பூமிக்கு அப்பொலொனவை்றில் உை்ைதன் 

மீதான சீனாவின் பபரொவளலயும் குறிக்கின்ைது. 

 

❖ 17 மீட்டர ் (55 அடி) நீைமுளடய இந்த ளமயப்பகுதி அளமப்பொனது சீனொவின் ததை்கு 

கடை்களர நகரமொன ஜூளஹயில் சமீபத்தில் நளடதபை்ை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுளை நளடதபறும் வொன்சவளிக்  கண்கொடச்ியில் (Air Show) முக்கிய கவனத்திகனப் 

தபை்ைது. 

❖ சரவ்பதச விண்தவைி ஆய்வு ளமயமொனது (ISS – International Space Station) 1998ம் 

ஆண்டிலிருந்து அதமரிக்கொ, ரஷ்யொ, கனடொ மை்றும் ஐபரொப்பொ, ஜப்பொன் ஆகிய 

நொடுகைொல் இளணந்து தசயல்படுத்தப்படட்ு வருகிைது. இது வரும் 2024ம் ஆண்டில் ஓய்வு 

தபை பவண்டியுை்ைது. 

❖ இது 400 டன்கை் எளட சகாண்ட ISS-ஐ விட  மிகசச்ிறியதொக இருப்பினும்  கால்பந்து 

ளமதொனம் அைவிற்கு தபரியதொக உள்ளது. ISSக்குப் பிறகு  விண்சவளி சுை்றுப்பொளதயில் 

சீனொ மடட்ுபம விண்தவைி நிளலயத்ளதக் தகொண்டிருக்கும். 
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உலகின் முதல் செயை்றக நுண்ணறிவு செய்தி சதாகுப்பாளர ்

❖ சீனொவின் உலக இளணயதை மொநொட்டில், சீன அரசொல் நடத்தப்படும் தசய்தி 

நிறுவனமொனது தசயை்ளக நுண்ணறிவொல் இயங்கும் தசய்தி வொசிப்பொைளர 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இந்தச ் தசய்தி வொசிப்பொைரானது உண்ளமயொன தசய்தி அறிவிப்பொைரொன ஜொங் 

பஸொபவொளவ மொதிரியொகக் தகொண்டது. 

 

❖ இந்தச ் தசய்தி வொசிப்பொைரொல் பநரளல ஒைிபரப்பு படக்கொட்சிகைிலிருந்து கை்றுக் 

தகொண்டு ஒரு நொைின் 24 மணி பநரங்களுக்கு தசய்தி வாசிப்கப வழங்க முடியும். 

❖ இந்த தசயை்ளக நுண்ணறிவு தசய்தி வொசிப்பொைரானது உயிரற்ற பரொபபொக்களை 

கபான்ற உருவ அளமப்பில் அல்லாமல் உயிர ் உை்ைது பபொன்பை இருக்கும் வளகயில் 

வடிவளமக்கப்படட்ு உண்ளமயொன தசய்தி ததொகுப்பொைரக்ளைப் பபொன்பை 

உருவாக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாட்டுத் சதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய நுண்செயலி 

❖ ஐஐடி மதராகசச ் பசரந்்த ஆரொய்சச்ியொைரக்ை் இந்தியொவின் முதலொவது உை்நொடட்ுத் 

ததொழில்நுட்பதத்ுடன் கூடிய “சக்தி” என்ை நுண்தசயலிளய வடிவளமதத்ுை்ைனர.் 

❖ இது 

o ததொழிலகம் சொரந்்த நுண்தசயலிகை் மை்றும் நுண்தசயலி சொரந்்த இதர 

தபொருடக்ைின் வைரச்ச்ி 

o இைக்குமதியொகும் நுண்சில்லுகள் சொரந்்திருத்தகலக் குளைத்தல் மை்றும் இளணய 

வழிக் குை்ைங்களைக் குளைத்தல் 

ஆகியவை்ளை பநொக்கமொகக் தகொண்டது. 

❖ இது மின்னணு மை்றும் தகவல் ததொழில்நுட்ப அளமசச்கத்தொல் (Ministry of Electronics and 

Information Technology - MeitY) பொதியைவு நிதி அைிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 

வடிவளமக்கப்படட்ுை்ைது. 
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❖ இதன் வடிவளமப்பு RISC-V (Reduced Instruction Set Computer/ குகறக்கப்படட் 

அறிவுகரககளக் சகாண்ட கணினி) என்ைளழக்கப்படும் அடிப்பளட அறிவுளரகைின் 

ததொகுப்பொன திைந்ததவைி அறிவுளரகை் ஒருங்கு அளமப்பிலிருந்து உருவொனது. RISC-V 

என்பது எந்ததவொரு சொதனத்திை்கும் அதன் தனிப் பயனொக்கத்திை்கு உதவும் வளகயில் 

வடிவளமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ IIT மதராஸ் ஆரொய்சச்ியொைரக்ை் தை்தபொழுது மீத்திைன் கணினிக்கொன பமம்படுத்தப்பட்ட 

நுண்தசயலியொன “பரொசக்தி” குறிதத்ு ஆரொய்சச்ி பமை்தகொண்டு இருக்கின்றனர.் 

 

எடுத்து செல்லக் கூடிய அளவிலான குளிரப்தன தெமிப்பு ொதனம் 

❖ இந்திய ததொழில்நுட்பக் கழகம் - மதரொஸ் (IIT- Madras) ஆனது கொய்கறி, பழங்கை் மை்றும் 

இதரப் தபொருடக்ளை பசமிதத்ு ளவக்கக் கூடிய சூரிய மின் சக்தியொல் இயங்கும் சிறிய 

அைவிலொன குைிரப்தன பசமிப்பு சொதனத்ளத உருவொக்கியுை்ைது. 

❖ இது 500 கிபலொ தகொை்ைைவு உளடயது. இது பபொதுமொன கொலத்திை்கு தங்கை் 

விளைதபொருடக்ளை பசமிதத்ு ளவக்க விவசொயிகளுக்கு உதவும். 

❖ இதன் முதல் சொதனம் தசன்ளனக்கு அருகில் உை்ை கொஞ்சிபுரம் மொவட்டதத்ின் 

மதுரொந்தகத்தில் உை்ை பண்ளணயில் தசயல்படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது  4C முதல் 10C வளரயிலொன தவப்பநிளல வரம்பில் பசமிப்பு வசதிகயக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த திட்டமொனது அறிவியல் மை்றும் ததொழில் நுட்ப அளமசச்கத்தின் அறிவியல் மை்றும் 

ததொழில்நுட்பத் துளை & IIT-M ஆகியவை்ைொல் நிதியைிக்கப்பட்டது. 

 

புற்றுதநாய் செல்கனள ஒதர தநரத்தில் கண்டறிந்து அழிக்கும் காரப்ன் நாதனா 

சபாருட்கள் 

❖ IIT-ரூரக்்கியின் அறிவியலொைரக்ை் புை்றுபநொய் தசல்களை ஒபர பநரத்தில் கண்டறியவும் 

அழிக்கவும் கூடிய ஒைிரும் கொரப்ன் தபொருளை உருவொக்கியுை்ைனர.்  

❖ இந்த நொபனொ அைவிலொன (10−9 மீட்டர)் கொரப்ன் தபொருடக்ை் புை்றுபநொய் தசல்களை 

கண்டறியும் தன்ளம மை்றும் சிகிசள்சயைிக்கும் தன்ளம ஆகியவற்றுக்கான 

முகவரக்ளாக சசயல்படும். 

❖ இகவ  பரொஸ் தபரிவிங்கிை் தொவர இளலயிலிருந்து பிரிதத்தடுக்கப் படட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்வொனது, அறிவியல் மை்றும் தபொறியியல் ஆரொய்சச்ி வொரியம் (SERB - Science and 

Engineering Research Board) மை்றும் மத்திய அறிவியல் மை்றும் ததொழில்நுட்ப 

அளமசச்கத்தின் உயிரி ததொழில்நுட்பத் துளையால் (DBT - Department of Biotechnology) 

ஆதரிக்கப்பட்டது. 
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GSAT 29 செயை்றகக்தகாள் சவை்றி 

❖ இஸ்கரா தனது சமீபத்திய தகவல் சதாடரப்ு சசயற்ககக் ககாளான GSAT 29 ஐ 

சவற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்தியது. இது GSLV - மாரக்் III D2 (GSLV - MK III D2) சசலுதத்ு 

வாகனத்தால் புவியிணக்க சுற்றுவட்டப் பாகதயில் நிகலநிறுத்தப்பட்டது. 

 

❖ இது ஆந்திரப் பிரகதசத்தின் ஸ்ரீெரிககாட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்சவளி 

கமயத்திலிருந்து ஏவப்பட்டது. 

❖ GSLV MK III D2 ஆனது இந்தியாவின் 5ம் தகலமுகற கனரக உந்து வாகனமாகும். 

இதன்வாயிலாக 3423 கிகலா எகட சகாண்ட GSAT 29 சசயற்ககக் ககாகள சசலுத்தியதன் 

மூலம் மிக அதிக எகட சகாண்ட சசயற்ககக் ககாகள சுமந்து சசன்ற முதல் இந்திய 

சசலுத்து வாகனமாக இது உருசவடுதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த GSLV MK III ஆனது 2022 ஆம் ஆண்டில் முன்சமாழியப்படட்ுள்ள இந்தியாவின் முதல் 

மனித விண்சவளித்  திட்டம் மற்றும் 2019ம் ஆண்டு ஜனவரியில் சசலுத்தப்பட உள்ள  

சந்திரயான் – 2 ஆகியவற்றுக்கான  ஏவு வாகனமாக வடிவகமக்கப்படட்து ஆகும். 

❖ இது ஜம்மு & காஷ்மீர ் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள சதாகல தூர 

இடங்களுக்கு தகவல் சதாடரப்ு கசகவககள வழங்கக் கூடிய KA மற்றும் KU கபண்ட் 

டிரான்ஸ்பாண்டரக்கள சுமந்து சசன்று இருக்கின்றது . 
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வியாழனுக்கு செல்ல ரால்ப் ஆய்வுக் கருவி 

❖ நாசாவின் ரால்ப் ஆய்வுக் கருவியானது லூசி திட்டத்தின் மூலம்  வியாழனின் ட்கராஜன் 

என்ற குறுங்ககாளுக்கு 2021ம் ஆண்டில்  பயணத்கத கமற்சகாள்கிறது. 

❖ புளூட்கடா வகர பயணத்கத கமற்சகாண்ட ரால்ப் ஆய்வுக் கருவியானது முதன் முதலில் 

நியூொரிசன் விண்கலத்தில் 2006ல் சசலுத்தப்பட்டது. 

 

❖ லூசி விண்கலமானது சற்கறறக்குகறய Ralph-ன் ஒத்த மாதிரியான ‘L‘ ரால்ப் என்ற ஆய்வுக் 

கருவிகய சுமந்து சசல்ல உள்ளது. இது வியாழனின் குறுங்ககாள்களில் ஆய்வுககள 

கமற்சகாள்ளும். 

❖ லூசியானது முன்னர ் சசலுத்தப்பட்டகத விட அதிகமாக இதுவகரயல்லாத அளவில் 6 

குறுங்ககாள்கள் மற்றும் 1 முக்கிய குறுங்ககாள் படக்டத ் சதாகுதி மூலம் பயணம் 

கமற்சகாள்ள உள்ளது. 

❖ ‘L’ ரால்ப் ஆனது ட்கராஜன் குறுங்ககாள்களின் கவதியியல் தடங்ககள கண்டறியும். 

 

பதயானிக் காளானிலிருந்து தூய்றமயான ஆை்ைல் 

❖ அசமரிக்க விஞ்ஞானிகள் பாக்டீரியாவால் சூழப்பட்ட காளானிலிருந்து மின்சாரம் 

உருவாக்கும் கருத்கத கசாதிதத்ுள்ளனர.் 

❖ இவரக்ள் சிறியரக  காளானின் முகப்பில்  ஆற்றகல உற்பத்தி சசய்யும் சிறு கருவியின் 

சதாகுதிககளப்  (bug) சபாருதத்ுவதற்கு 3D அசச்ு சபாறிகயப்  பயன்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ இந்த பூஞ்கசயானது நீல நுண்ணுயிரக்ளுக்கு (cyanobacteria) சிறிய அளவிலான ஆற்றகல 

உருவாக்குவதற்கு ஏற்ற சிறந்த சூழகல அளிக்கிறது. 

❖ கமலும் தங்களது உயிர ்படிமமற்ற பகயானிக் காளான்கள் சிறந்த சாத்தியக் கூறுககளக் 

சகாண்டிருக்கும் என்றும் அவரக்ள் சதரிவிதத்ுள்ளனர.் 
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NIPUN மின்னணு தளம் மூலம் சடல்லி காவல்துனறக்குப் பயிற்சி 

❖ கொவல்துளையினருக்குப் பயிை்சியைிப்பதை்கும் உடனுக்குடனான தகவல்களை 

வழங்குவதை்கும் என்று சடல்லி கொவல்துளையொனது “நிபுண்” என்ற மின்னணு கை்ைல் 

தளதள்த ததொடங்கியுை்ைது. 

❖ ஆன்ளலனில் கிளடக்கும் சிைப்பு படிப்புகை் மூலமொக கொவல்துளைப் பணியொளரக்ளுக்கு 

பணி சம்பந்தப்பட்ட ஆன்ளலன் பயிை்சிகை் மை்றும் தகவல்களை அைிப்பளத இந்த 

முன்முயை்சி பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

❖ இந்த ஆன்ளலன் தைத்தின் படிப்புகைொனது, கூடட்ுமுயற்சி கற்றல் மை்றும் கூடட்ுப் 

பங்கொண்ளமத் திட்டத்தின் (The Collaborative Learning and Partnership - CLAP) கீழ் 

பல்களலக்கழக மொனியக் குழு (UGC), FICCI, கதசிய மனித உரிகமகள் ஆகணயம், கதசிய 

குழந்கதகள் பாதுகாப்பு ஆகணயம் மை்றும் தடல்லி பல்களலக் கழகத்தின்  ஜொனகி பதவி 

நிளனவுக் கல்லூரி ஆகியவை்றின் கூடட்ு முயை்சியில் வடிவளமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ தடல்லி கொவல்துளைக்கொக குறிப்பிட்ட படிப்புகளை உருவொக்க தடல்லி சட்ட பசளவ 

ஆளணயமும் ஒப்புக் தகொண்டுை்ைது. 

 

KOOL ஆன்னலன் திறந்தநினல கற்றல் பயிற்சி தளம் 

❖ பகரை கல்வியியல் உை்கட்டளமப்பு மை்றும் ததொழில்நுட்ப (Kerala Infrastructure and Technology 

for Education - KITE) நிறுவனமானது KOOL எனும் திைந்த நிளல கை்ைல் பயிை்சி தைத்ளத 

தவைியிடட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இது ஆசிரியரக்ை், மொணவரக்ை் மை்றும் தபொது மக்கை் ஆகிபயொருக்குப் பயிை்சியைிக்க 

உதவும்.   

❖ KOOL ஆனது MOOC (மிகப்சபரிய திைந்தநிளல ஆன்ளலன் படிப்புகை்) என்ற மொதிரிளயக் 

தகொண்டு வடிவளமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது கல்வியில் முழு அளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்படட் முதல் இந்திய மொநிலமொக 

பகரைொளவ மொற்றுவதை்கு உதவும். 

❖ கல்வித ் துளையின் ஆதொர தைமொன Samagra என்ற தளத்தின் விரிவொக்கமொக இந்த KOOL 

தைம் உருவொக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ ஆசிரியரக்ை் தங்களது தகுதிகொண் பருவத்திளன நிளைவு தசய்ய 45 மணி பநர கணினி 

படிப்ளப தவை்றிகரமொக முடிப்பது கட்டொயமொக்கப்படும். 

 

கிதலா கிராமிற்கு புதிய வனரயனற 

❖ தை்பபொதுை்ை எளட, மின்பனொட்டம், தவப்பநிளல மை்றும் சில பவதியியல் தபொருடக்ைின் 

சரவ்பதச அளமப்பின் அலகுகளை (SI - International System of Units) மீைளமப்பதை்கொக 60 

நொடுகைின் பிரதிநிதிகை் வொக்கைிதத்ுள்ளனர.்  

❖ அளனதத்ு SI அலகுகளும் இயை்ளகயொன உலகத்ளத விவரிக்கும் நிளலயொன 

மொறிலிகைின் அடிப்பளடயில் தற்கபாது வளரயறுக்கப்படும். 
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❖ இது அைவீடட்ு அலகுகளை வளரயறுக்க திடப் தபொருடக்ளை பயன்படுதத்ும் முளைளய 

முடிவுக்கு தகொண்டு வரும். 

❖ இந்த புதிய வளரயகறகை் SI அகமப்பின் 7 அடிப்பளட அலகுகைில் கீழ்க்கொணும் 4 

அலகுகைில் மொை்ைத்ளதக் தகொண்டு வரும். 

o கிபலொகிரொம், ஆம்பியர,் தகல்வின் மை்றும் பமொல். 

o SI அகமப்பில் இருந்து தபைப்படும் பவொல்ட் (V), ஓம் (Ω) மை்றும் ஜூல் (J) பபொன்ை 

அளனதத்ு அலகுகை். 

❖ கிபலொகிரொம் வளரயளையொனது தை்பபொது குவொண்டம் இயை்பியலின் அடிப்பளட 

மொறிலியான பிைொங்க் மொறிலி மூலம் மொை்றியளமக்கப்படும். 

❖ இதுவளர கிபலொகிரொமொனது பொரிஸின் புைநகரில் பொதுகொக்கப்பட்ட தபடட்கத்தில் 

ளவக்கப்படட்ுை்ை கிரொண்ட் பக (Grand K) என்ைளழக்கப்படும் பிைொட்டினம் - இரிடியம் 

கட்டியின் நிளையொல் வளரயறுக்கப்பட்டு வருகிைது. 

 

❖ 1889 ஆம் ஆண்டு முதல் உலகின் உண்ளமயொன ஒரு கிபலொ என இதகன அடிப்பளடயொகக் 

தகொண்கட மை்ை அளனதத்ும் அைவிடப்பட்டு வருகின்ைன.  

❖ இந்த முடிவொனது பிரொன்சின் தவரள்சல்ஸ் நகரில் எளடகை் மை்றும் அைவீடுகை் 

அகமப்பொல் ஏை்பொடு தசய்யப்படட் எளடகை் மை்றும் அைவீடுகை் குறித்த சபாது 

மொநொட்டில் எடுக்கப்படட்து. 

 

செயற்னக சூரியன்- சீனா 

❖ சீனொவொனது சூரியனின் ளமயப்பகுதியின் தவப்பநிளலயொன 15 மில்லியன் டிகிரி 

தசல்சியஸ்-ஐ விட ஆறு மடங்கு அதிகமொன அைவில் 100 மில்லியன் டிகிரி தசல்சியஸ் 

தவப்பநிளலளய எட்டக்கூடிய தசயை்ளக சூரியளன உருவொக்கியுை்ைது. 

❖ சீனொவின் பிைொஸ்மொ இயை்பியல் கல்வி நிறுவனத்தின் அறிவியலொைரக்ை், தசயை்ளக 

சூரியன் என்ைளழக்கப்படக்கூடிய பசொதளனக்குட்படுத்தப்பட்ட பமம்பட்ட 

மீக்கடத்தியொன படொகொமொக்கில்  (Experimental Advanced Superconducting Tokamak-EAST) உை்ை 

பிைொஸ்மொ  ஆனது 100 மில்லியன் டிகிரி தசல்சியளஸ அளடந்து விட்டதொகக் 

கூறியுை்ைனர.் 

❖ இது பூமியில் அணுக்கரு இளணவு தசய்யத் பதளவயொன அைவு தவப்பநிளலயொகும். 
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❖ இந்த EAST உளலயொனது சூரியனில் ளஹட்ரஜன் ஆனது தசலவு குளைந்த பசுளம 

ஆை்ைலொக மாற்றப்படுவதில் உள்ள அபத தசயல்பொடுகளை  பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் 

வடிவளமக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

❖ ஆனொல் அவரக்ைொல் அந்த நிளலளய 10 வினொடிகளுக்கு மடட்ுபம பரொமரிக்க / நீட்டிக்க 

முடிந்தது. 

 

தீரம்ானிக்க உதவும் அனமப்பு (DSS) 

❖ பிரதம மந்திரி உஜ்வொலொ திட்டத்தின் கீழ் வறுளமக் பகொட்டிை்குக் கீழ் (BPL – Below Poverty 

Line) உை்ை குடும்பங்கைில் LPG இளணப்புகளை அதிகரிக்க உதவுவதை்கொக IIT கரக்பூரின் 

ஆரொய்சச்ியொைரக்ை் “தீரம்ானிக்க உதவும் அகமப்பு” (Decision support system-DSS) என்பகத 

உருவொக்கியுை்ைனர.் 

❖ பதசிய அைவில் ஆை்றல் தகொள்ளக பகுப்பொய்வு தசய்வதை்தகன ஏை்படுத்தப்பட்ட முதல் 

அளமப்பு இதுபவயொகும். 

❖ இது ஒரு கணித நிரலாக்கம் மை்றும் தசயல்பொடட்ு ஆரொய்சச்ி நுட்பங்களைப் 

பயன்படுதத்ி சிைந்த, அறிவொரந்்த முடிவுகளை எடுக்க உதவும் கணினி நிரல் ஆகும். 

❖ இந்த கணித மொதிரியொனது ஒரு பிரொந்தியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சகாள்ககக்கான காலக் 

தகடுவில் 

o ஒரு பிரொந்தியத்திற்குத் பதளவயொன தமொத்த (BPL) இளணப்புகைின் எண்ணிக்ளக 

o நியமிக்கப்பட பவண்டிய முகவரக்ைின் எண்ணிக்ளக  

ஆகியவை்ளைக் கண்டறிந்து இருக்கின்றது. 

 

NSE GoBID 

❖ சில்லளை முதலீட்டொைரக்ை் (Retail Investors) அரசொங்கப் பங்குகளை வொங்குவதை்கொக பதசியப் 

பங்குச ் சந்ளதயொனது (NSE - National Stock Exchange of India) “NSE GoBID” என்ை அளலபபசி 
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தசயலிளயயும் இளணய தைத்ளதயும் ததொடங்கியுை்ைது. 

❖ இந்த தைமொனது முதலீடட்ொைரக்ை் 91 நொடக்ை், 182 நொடக்ை் மை்றும் 364 நொடக்ை் தகொண்ட 

கருவூலப் பத்திரங்களில் முதலீடு தசய்ய (Treasury Bills) அனுமதி அைிக்கிைது. பமலும் 

முதலீட்டொைரக்ை் 1 வருடம் முதல் கிடட்த்தட்ட 40 வருடங்கை் வளர அரசொங்கப் பத்திரங்கைில் 

முதலீடு சசய்யவும் அனுமதிக்கிறது. 

❖ NSE GoBID தசயலியானது பதிவு தசய்யப்படட் அளனதத்ு சில்லளை முதலீட்டொைரக்ளுக்கும் 

கிளடக்கும். 

 

GROWTH - India சதானல தநாக்கியின் முதலாவது அறிவியல் கண்காணிப்பு 

❖ லடொக்கின் தஹன்லியில் உள்ள இந்திய வொனியல் ஆய்வு ளமயத்தில் அளமந்துை்ை பநொவொ 

தவடிப்ளப ஆய்வு சசய்யும் திடட்த்தின் சதாடரச்ச்ியான, 0.7 மீட்டர ்அைவுளடய GROWTH - India 

ததொளல பநொக்கியொனது முதன்முளையொக தனது கண்டுபிடிப்கபப் பதிவு தசய்து 

இருக்கின்றது. 

❖ GROWTH - India என்பது பபரண்டத்தில் மொறுநிளல நிகழ்வுகளை கண்கொணிப்பதை்கொக பல 

நொடுகை் இளணந்து தசயல்படுதத்ும் முன்முயை்சியொன மொறுநிளல நிகழ்வுகை் நிகழ்வளத 

கண்கொணிக்கும் உலக நிளல உணரத்த்ி (GROWTH - Global Relay of Observatories Watching Transients 

Happen) என்ற அகமப்பின் ஒரு பகுதியொகும். 

 

❖ அதமரிக்கொ, ஜப்பொன், இந்தியொ, தஜரம்னி, ளதவொன், ஐக்கிய இரொஜ்ஜியம் மை்றும் இஸ்பரல் 

ஆகிய நொடுகளைச ் பசரந்்த பல்களலக் கழகங்கை் மை்றும் ஆரொய்சச்ி நிறுவனங்கை் இந்த 

முன்முயை்சியில் பங்கு தபை்றுை்ை நிறுவனங்களாகும். 

❖ GROWTH - India என்பது அண்ட நிகழ்சச்ிகளை கண்கொணிப்பதை்கொக வடிவளமக்கப்பட்ட 

இந்தியொவின் முதலொவது முை்றிலும் முழுவதுமொன எந்திரவியல் (Robotics) 

ததொளலபநொக்கியொகும். 

 

ஏர்தெவா 2.0 (Airsewa 2.0) இனணய தளம் 

❖ புது தில்லியில் Airsewa 2.0 என்பதின் பமம்படுத்தப்பட்ட இளணய தைம் மை்றும் அளலபபசி 

தசயலி ததொடங்கப்படட்து. 
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❖ Airsewa 2.0 ஆனது விமொனங்கைின் தொமதம், பணம் திருப்பி தசலுதத்ுதலில் உை்ை பிரசச்ளன, 

நீண்ட வரிளச மை்றும் பயண உளடளமகை் கொணொமல் பபொவது குறித்த புகொரக்ை் பபொன்ை 

விமொனப் பயணிகைின் புகொரக்ளுக்கு தீரவ்ு கொணும். 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மொதம் மத்திய விமொனப் பபொக்குவரதத்ுத் துளை அளமசச்கமொனது 

ஏரப்சவொ இளணய தைம் மை்றும் தசயலிளயத் ததொடங்கியது. 

❖ ஒரு ஆண்டில் தபைப்படட் புகொரக்ளுக்கு குறித்த கொலத்திை்குை் 100 சதவீத தீரவ்ுககள 

எடட்ியதற்காக தசன்ளன விமொன நிளலயத்திை்கு சுபரஷ் பிரபு மை்றும் தஜயந்த ் சின்ஹொ 

ஆகிகயார ்சொம்பியன் விருது அைித்தனர.் 

 

GRP உதவி செயலி 

❖ பகொயம்புதத்ூர ்இரயில்பவ சந்திப்பில் இரயில்பவ துளை ADGP யொன ளசபலந்திரபொபு “GRP 

(Government Railway Police) உதவி தசயலிளய” அறிமுகப்படுதத்ினொர.் 

❖ இதன் மூலம் இரயில் பயணிகை் அரசு இரயில்பவ கொவல்துளை (Government Railway Police), 

ரயில்பவ பொதுகொப்புப் பளட (Railway Protection Force) ஆகிபயொரின் உதவிளயப் தபைலொம். 

❖ ரயில்பவ பயணிகை் எந்ததவொரு சந்பதகத்திை்கிடமான தபொருடக்ைின் 

புளகப்படத்திளனயும் இந்த தசயலி மூலம் பகிரந்்து தகொை்ை முடியும். 

 

றபொ ‘PAiSA’ தரவுதளம் 

❖ வீடட்ு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்களுக்கான மத்திய அகமசச்கமானது மலிவான 

கடன் வசதி மற்றும் வட்டி உதவித ்சதாகக அணுகலுக்காக (PAiSA) கபசா என்ற தளத்கதத் 

சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது புதுசடல்லியில் நகடசபற்ற மாநகராட்சி நிதி மற்றும் நகரப்்புற திட்டமிடல் மீதான 

கதசிய பயிற்சிப் பட்டகறயின் கபாது சதாடங்கப்படட்து. 

 

❖ கபசா என்பது மலிவான கடன் வசதி மற்றும் வட்டி உதவித ் சதாககக்கான 

அணுகலுக்கான தளம் (Portal for Affordable Credit and Interest Subvention Access - PAiSA) என்பதன் 

சுருக்கமாகும். 

❖ இது தீனதயாள் அந்த்கயாதயா திட்டம் - கதசிய நகரப்்புற வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் (DAY 
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– NULM/ Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission) கடன்ககள விகரவாக 

சசயலாக்கம் சசய்வதற்காக அகமக்கப்பட்ட கமயப்படுத்தப்படட் மின்னணு தளமாகும்.  

❖ இது பயனாளிககள கநரடியாக இகணப்பகதயும் கசகவககள வழங்குவதில் அதிக 

அளவிலான சசயல்திறன் சகாண்டிருப்பகத உறுதி சசய்வகதயும் கநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது இந்த திட்டத்தின் முதன்கம வங்கியான அலகாபாத் வங்கியால் வடிவகமக்கப்படட்ு 

உருவாக்கப்பட்டடது. 

 

ஒருங்கிறணந்த தநாய் கண்காணிப்பு திட்டம் 

❖ 7 மாநிலங்களின் சபாது சுகாதார கமற்பாரக்வகய கண்காணிப்பதற்காக மத்திய 

சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலதத்ுகற அகமசச்கமானது புதிய தகவல் தளத்கத 

புதுசடல்லியில் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஒருங்கிகணந்த கநாய் கண்காணிப்பு திடட்ம் (IDSP - Integrated Disease Surveillance Programme) 

என அகழக்கப்படும் இந்த திட்டமானது ஒருங்கிகணந்த சுகாதார தகவல் தளத்தின் (IHIP 

- Integrated Health Information Platform) ஒரு பிரிவாகும்.  

❖ சபாது சுகாதார கமற்பாரக்வ கண்காணிப்புக்சகன மத்திய அரசால் சதாடங்கப்பட்ட  

முதல் முயற்சி இதுகவயாகும். 

❖ இது நிகழ் கநரத்தில் புவியியல் தகவல் முகறகம (GIS – Geographical Information System) 

குறியிடலுடன் கிராம வாரியாக கநாய் சாரந்்த மின்னணு சுகாதார தகவல்ககள வழங்கும் 

அகமப்பாகும். இது உடனடி கநாய்த் தடுப்பு முகறககள வழங்குவதற்கும் சதாற்றுத் 

தன்கமயுகடய கநாய்ககள கடட்ுப்படுதத்ுவதற்கும் உதவும். 

❖ இது திடீர ்கநாய்ப் சபருக்கத்கத கண்டறியவும் கநாயுற்ற பாதிப்பு மற்றும் அதன் மூலம் 

ஏற்படும் இறப்கபத் தடுக்கவும் மக்களிடத்தில் கநாய் பாதிப்பு மற்றும் அதன் சுகமககள 

குகறக்கவும் குறிதத்ு சகாள்கக வகுப்பாளரக்ளுக்கு அண்கம நிகழ்கநர தரவுககள 

அளிக்கும். 

  

முதலாவது அறமதியான விமானம் 

❖ மாசசூடஸ்் சதாழில்நுட்ப நிறுவன அறிவியலாளரக்ள் முதலாவது சுழல் விசிறி அல்லது 

விகசப்சபாறி உருகளகளற்ற அகமதியான விமானத்கத உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ உந்து விகச அகமப்பில் எந்த நகரும் பாகங்களும் அற்ற முதல் விமானம் இதுகவயாகும். 

பறப்பதற்கு புகதபடிவ எரிசபாருள்ககளச ்சாரந்்திராத இந்த விமானமானது சுழல்விசிறி 

(propellers) அல்லது விகசப்சபாறி உருகளககளக் (turbine blades) சகாண்டிருக்காது.  

❖ தற்கபாதுள்ள அகனதத்ு விமானங்களும் சுழல் விசிறிகள், விகசப் சபாறி உருகள 

அலகுகள் கபான்ற நகரும் பாகங்ககளக் சகாண்டு புகதபடிம எரிசபாருள் எரிவதன் 

மூலம் அகவ இயங்கும். இகவ அதிக அளவில் நீண்ட ரீங்கார ஒலிககள 

உருவாக்குகின்றன.  

❖ இது திகரப்படம் மற்றும் சதாகலக்காட்சித் சதாடரான ‘ஸ்டார ்டச்ரக்’ என்பதன் மூலம்   
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ஈரக்்கப்படட்ு உருவாக்கப்படட்து. 

 

❖ இது விமானத்திகலகய அகமதியான ஆனால் அயனிகளின் பலமான ஓட்டம் மூலம் 

அயனியாக்கம் சசய்யப்பட்ட காற்று அல்லது மின்னியக்க உந்துவிகச மூலம் 

இயக்கப்படுகிறது. 

 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

உலக மண் பல்லுயிரப்் சபருக்க நிலப்பட ஏடு (ATLAS) 

❖ ஐபரொப்பிய ஆகணயத்தின் இகண ஆரொய்சச்ி ளமயத்தினொல் (European Commission Joint 

Research Centre) தயொரிக்கப்படட் உலக மண் பல்லுயிரப்் தபருக்க நிலப்பட ஏடட்ின்படி, 

இந்தியொவின் மண் பல்லுயிரப்் தபருக்கம் அபொய கடட்த்தில் உை்ைதொக 

குறிப்பிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது பொகிஸ்தொன், சீனொ, ஆப்பிரிக்கொவில் உை்ை பல நொடுகை், ஐபரொப்பிய நொடுகை், 

தபரும்பொலொன வட அதமரிக்க நொடுகை், இந்தியொ ஆகிய நொடுகைில் மண் பல்லுயிரப்் 

தபருக்கம் மிக அதிக அைவில் அபொயக் கட்டதத்ில் உை்ைளதக் கொடட்ுகிைது. 
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❖ இயை்ளக வைம் மை்றும் விவசொயம் ஆகியவற்கற மிக அதிக அைவில் சுரண்டுதல் 

பல்லுயிரப்் தபருக்க அழிவிை்கொன முக்கியக் கொரணிகை் ஆகும். 

❖ பமலும் இது இந்தியொவின் தனிநபர ் சூழலியல் தடமொனது 1.75 தஹக்படரக்ை் / தனிநபர ்

என்பகத விட குளைவொக, அதாவது ஆராயப்படட் நாடுகளில் இதுகவ கமாசமான அளவாக 

உள்ளது எனவும் இந்தியாவின் அதிக மக்கடத்தொளகயொனது சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ளனயால் 

அதிக பொதிப்புக்கு உை்ளாவாரக்ை் என்பளதயும் கொடட்ுகிைது. 

❖ உலகத்திை்கொன அபொயக் குறியீடொனது நிலத்தில் உை்ை பன்முகத ் தன்ளமயின் இழப்பு, 

மொசுபொடுகை், அதிகப்படியொன ஊடட்சச்தத்ு, மிளக பமய்சச்ல், தீவிர விவசொயம், தீ, மண் 

அரிப்பு, பொளலவனமொக்கல் மை்றும் பருவநிளல மொை்ைம் ஆகியவற்றின் மூலம் 

பிரசச்ிளனகை் ஏை்படுவளதக் குறிக்கிைது. 

❖ இது ஆண்டுக்கு இருமுளை தவைியிடப்படும் 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன வாழும் 

கிரகத்திற்கான அறிக்ளகயின் (Living Planet Report 2018) ஒரு பகுதியொகும். 

 

குனறவாக மாசு ஏற்படுத்தக் கூடிய பட்டாசுகள் - CSIR 

❖ அறிவியல் மை்றும் ததொழிலக ஆய்வு மன்ை (Council of Scientific & Industrial Research - CSIR) 

ஆரொய்சச்ியொைரக்ை் குளைவொக மொசு ஏை்படுத்தக்கூடிய பட்டொசுகளை 

உருவொக்கியுை்ைனர.் பமலும் இந்த பட்டொசுகை் சுை்றுசச்ூழலுக்கு உகந்தது மடட்ுமல்லொமல் 

வழக்கமொன பட்டொசுகளை விட 15-20% விளல குளைவொகவும் உை்ைன. 

❖ இப்படட்ொசுகை் பாதுகாப்பான நீர ் தவைிபயை்றிகை், பொதுகொப்பொன குளைந்தபடச் 

அலுமினியம், பொதுகொப்பான  ததரள்மட் பட்டொசுகை் என்று தபயரிடப்படட்ுை்ைன. 

❖ இந்த தசயல்பொடட்ு முன்மொதிரிகளை சிவகொசியில் உை்ை பட்டொசு தயொரிப்பொைரக்ை் 

தவை்றிகரமொக பசொதளன தசய்துை்ைனர.் 
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உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் காற்று மாசு மற்றும் சுகாதாரத்தின் மீதான 

உலகளாவிய மாநாடு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு அக்படொபர ் 30 முதல் நவம்பர ் 1 வளர உலக சுகொதொர அளமப்பின் 

முதலொவது கொை்று மொசு மை்றும் சுகொதொரத்தின் மீதொன உலகைொவிய மொநொடு 

தஜனிவொவில் நளடதபை்ைது. 

❖ இம்மொநொட்டின் கருதத்ுரு : “கொை்றின் தரத்ளத உயரத்த்ுதல், பருவ மொை்ைத்ளத தடுத்தல் - 

உயிரக்ளைக் கொத்தல்” என்பதொகும். 

 

❖ இம்மொநொட்டின் பநொக்கம் உலகம் முழுவதும் உை்ை உலகைொவிய, பதசிய மை்றும் உை்ளூர ்

பங்குதொரரக்ளை தூய கொை்றிை்கொகவும், சிைந்த சுகொதொரத்திை்கொகவும் தங்கை் அறிவுத் 

தகவல்களைப் பகிரந்்து அவரக்ளது நடவடிக்ளககளை ஒருங்கிளணத்திட 

ஒன்றுபடுத்திடச ்தசய்வதொகும். 

❖ இந்த மொநொடு 

o ஐக்கிய நொடுகை் சுை்றுசச்ூழல் அளமப்பு 

o உலக வொனிளல அளமப்பு 

o குளைந்த ஆயுடக்ொலமுளடளய பருவநிளல மொசுபடுத்திகளைக் குளைப்பதை்கொன 

பருவநிளல மை்றும் தூய கொை்றுக்கொன கூட்டணி 

o ஐபரொப்பொவிை்கொன ஐக்கிய நொடுகைின் தபொருைொதொர ஆளணயம் 

o உலக வங்கி 

o பருவ நிளல மொை்ைத்திை்கொன ஐக்கிய நொடுகை் கூடட்ளமப்பு ஒப்பந்தத்தின் 

தசயலகம்  

ஆகியவை்ைொல் இளணந்து நடத்தப்பட்டது. 
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சூரிய ஒளிக் கதிரக்ளிடமிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கும் சபாருட்களுக்குத் தனட - 

பலாவு 

❖ சுை்றுசச்ூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய கூறுககளக் சகாண்ட சூரிய ஒைிக் 

கதிரக்ைிடமிருந்து பொதுகொப்பு அைிக்கும் தபொருடக்ளுக்குத் தளட விதித்த (sunscreen 

products) உலகின் முதலொவது நொடொக ததன் பசிபிக் தீவில் உை்ை நொடொன பலொவு 

உருதவடுத்துை்ைது. 

❖ தநபகவின் தபன்-குரியன் பல்களலக் கழகத்தால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அடிப்பளடயில் 

இம்முடிவு எடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த ஆய்வொனது நீந்துபவரக்ைின் பதொல், நகரொட்சி கழிவுநீர ் தவைிபயை்ைம் மை்றும் 

கடபலொர கழிவுநீர ் அளமப்புகை் ஆகியவை்றிலிருந்து தவைிப்படும் ஆக்ஸிதபன்பசொன் 

பவைப் பொளைகளை மொசுபடுதத்ுகிைது எனக் கண்டறிந்துள்ளது.  

❖ இந்த தளட தசய்யப்பட்ட தபொருடக்ள் சூரிய ஒளியின் புை ஊதொக் கதிரக்ைிலிருந்து 

நம்கமப் பொதுகொக்கும் கூறுககள உகடய திரவம் அல்லது நறுமணப் தபொருடக்ை் 

ஆகியவை்றில் பயன்படுத்தப்படும் சூரிய ஒளிப் பொதுகொப்புக் கொரணிகை் (SPF - Sun 

Protection Factor) ஆகியவற்கற  உள்ளடக்கி உை்ைன. 

❖ பமலும் ஆக்ஸிதபன்பசொன், ஆக்டிபனொக்ஸ்பஸட், ஆக்படொக்ளரலீன், 4-தமத்தில் 

தபன்சிளலடின் பகம்ப்பபொர ்மை்றும் பொரதபன்ஸ் ஆகியளவயும் இதில் அடங்கியுை்ைன. 

❖ நொன்கு பொரதபன்கை், டள்ரக்பைொசொன் மை்றும் பீனொக்ஸி எத்தனொல் ஆகியளவ 

நுண்ணுயிரி எதிர ் பதனப் தபொருை்கைொகும். பமலும் இகவ தளலளய சுத்தம் தசய்யும் 

நீரம்ங்கை், ஈரப்பத தபொருடக்ை், திரவ பசொப்புகை் மை்றும் தளலமுடி உலரத்்திகை் 

ஆகியவை்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

❖ முன்னதொக பம 4 அன்று, ஹவொய் சட்டமன்ைமொனது பவைப் பொளைகை் தவைிைளலத் 

தடுப்பதை்கொக 2021 ஆம் ஆண்டின் ததொடக்கத்திலிருந்து ஆக்ஸிதபன்பசொளனத் தளட 

தசய்வதொக அறிவிதத்ுை்ைது. 

 

சூறாவளிப் புயல் - கஜா 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்16 ஆம் பததியன்று “கஜொ” என்ை சூைொவைிப் புயலொனது தமிழக 

கடை்களரளயக் கடந்தது. இந்தப் புயலொனது தசன்ளனயிலிருந்து 300 கிபலொ மீட்டருக்கு 

அப்பொல் நொகப்படட்ினம் மை்றும் பவதொரண்யம் ஆகியவை்றிை்கு இளடபய களரளயக் 

கடந்தது. 

❖ இந்தப் புயலொனது 120 கிபலொ மீட்டர ் கொை்றின் பவகதத்ுடன் நொகப்பட்டினம் மை்றும் 

பவதொரண்யத்திை்கு இளடபய களரளயக் கடந்தது. 
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❖ இந்தப் புயலொனது பகரைொ பநொக்கி பமை்கு திளசயில் நகரந்்து அரபிக் கடளல அளடந்து 

குளைந்த கொை்ைழுத்தத் தொழ்வு மண்டலமொக மொறியது. 

❖ ஒடிசொ மை்றும் ஆந்திரப்பிரபதசம் ஆகிய மொநிலங்களைத் தொக்கிய டிடல்ி புயலுக்குப் பின் 

ஒரு மொதம் கழிதத்ு கிழக்கு கடை்களரப் பகுதிளயத் தொக்கும் இரண்டொவது புயல் கஜொ 

ஆகும். 

❖ வொனிளல முன்னறிவிப்பொைரக்ை் மை்றும் தபொது மக்களுக்கு இளடபய தகவல் 

பரிமொை்ைத்ளத எைிளமப்படுதத்ுவதை்கொக பல்பவறு முன்தனசச்ரிக்ளக ளமயங்கைொல் 

புயல்கை் தபயரிடப்படுகின்ைன. 

❖ ததன் கிழக்கு ஆசியொவில் புயல்கை் தவவ்பவறு நொடுகைொல் தபயரிடப்படுகின்ைன. டிடல்ி 

புயலொனது பொகிஸ்தொனொல் தபயரிடப்பட்டது. கஜொ புயலொனது இலங்ளகயொல் 

தபயரிடப்பட்டது. 

 

உலக மதலரியா அறிக்றக - WHO 

❖  உலக சுகாதார அகமப்பான (WHO – World health Organization) சமீபத்தில் உலக மகலரியா 

அறிக்கககய சவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ உலகம் முழுவதும் அதிக பாதிப்புககளக் சகாண்ட 11 நாடுகளில் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியா மடட்ுகம மகலரிய கநாய் பாதிப்புககள கணிசமான அளவில் குகறதத்ுள்ளதாக 

இந்த அறிக்கக சதரிவிக்கின்றது.  

❖ இந்த அறிக்ககயின்படி 2017 ஆம் ஆண்டில் உலக மகலரியா கநாயாளிகளில் 4% 
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கநாயாளிககள  இந்தியா  மடட்ுகம சகாண்டுள்ளது. அதுமடட்ுமல்லாமல் 

அப்கபாதிலிருந்கத மகலரியாகவக் குகறப்பதில் இந்தியா குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 

முன்கனற்றம் கண்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவானது 2016 ஆம் ஆண்டு மடட்ும்  24% என்ற அளவில் மகலரியா பாதிப்கபக் 

குகறதத்ுள்ளது. இது குறிப்பாக அதிக மகலரியா பாதிப்புக்குள்ளான ஒடிசா மாநிலத்தில் 

ஏற்பட்ட குகறப்பால் நிகழ்ந்தது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள சமாத்த மகலரியா கநாய் பாதிப்புகளில் கிட்டத்தட்ட 40% என்ற 

அளகவ ஒடிசா பங்களிக்கின்றது. 

குறிப்பு 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவானது மகலரியா கநாய்த் தடுப்பிற்கான 5 ஆண்டு கதசிய 

யுக்திமுகறச ் சாரந்்த திட்டத்தின் குறிக்ககாகள மகலரியாகவ ‘கடட்ுப்படுதத்ுதல்’ 

என்பதிலிருந்து ’அகற்றுதல்’ என மாற்றிக் சகாண்டது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள 628 மாவட்டங்களில் 571 மாவட்டங்களில் 

இருந்து மகலரியாகவ ஒழிக்கும் இலக்குககளக் சகாண்ட சசயல்முகறககள 

வழங்கியது.  

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் மகலரியா அற்ற நாடாக பராகுகவகய WHO அறிவிதத்ுள்ளது. கடந்த 45 

ஆண்டுகளில் இந்த நிகலகயப் சபற்ற அசமரிக்க கண்டத்தின் முதல் நாடாக பராகுகவ 

ஆகியுள்ளது. 

 

 

துத்வா புலிகள் காப்பகத்திற்கு SSB தராந்து 

❖ துத்வொ புலிகை் கொப்பகம் மை்றும் சசஸ்திரா சீமொ பொல் (Sashastra Seema Bal - SSB) ஆகியளவ 

துத்வொ வனப் பகுதி மை்றும் அதன் வைமொன வன உயிரக்ளுக்கு பொதுகொப்பு 

அைிப்பதை்தகன ளக பகொரத்த்ுை்ைன. 

❖ வனப் பகுதிகை் மை்றும் வனவிலங்கு குை்ைங்களைத் தடுப்பதை்கொக துத்வொ மை்றும் 

அதளனச ் சுை்றியுை்ை பகுதிகைில் பரொந்துப் பணிளய வலுப்படுதத்ுவதை்கொக எல்ளலப் 
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பொதுகொப்பில் உை்ை SSB உள்ளிட்ட அளனதத்ு பொதுகொப்புப் பளடகை் மை்றும் துத்வொ கைப் 

பணியொைரக்ை் ஆகிபயொரிளடபய ஒரு உடன்பொடு ஏை்படட்ுை்ைது. 

❖ துத்வொ புலிகை் காப்பகமானது உத்தரப் பிரபதசத்தில் உள்ள லக்கிம்பூர ் பகரி மை்றும் 

பெ்ரொய்ச ்மொவட்டங்கைின் குறுக்காக அளமந்துை்ை ஒரு பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதி ஆகும். 

❖ இது துத்வொ பதசியப் பூங்கொ, கிஷன்பூர ்வனவிலங்கு சரணொலயம் மை்றும் கொடரந்ியொகொட ்

வனவிலங்கு சரணொலயம் ஆகியவை்ளை உை்ைடக்கியது ஆகும். 

 

இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனம் - அறிக்னக 

❖ இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனமானது (ZSI - Zoological Survey of India) சமீபத்தில் 

“உயிரின வாழ்வியல் மண்டலங்கைில் விலங்குகைின் பன்முகத்தன்ளம : இந்திய தீவுகை்”  

என்ை அறிக்ளகளய தவைியிட்டது.  

❖ இது முதன்முளையொக அந்தமொன் நிபகொபொர ் தீவுகைில் கொணப்படும் அளனதத்ு 

விலங்கின வகக உயிரினங்களையும் உை்ைடக்கிய தரவு தைதத்ுடன் 

தவைியிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்திய புவியியல் பகுதிகைில் 0.25 சதவிகிதத்கத மடட்ுபம தகொண்ட தீவுகை், நொட்டின் 

ஒடட்ுதமொத்த விலங்கின உயிர ் வகககைில் 10 சதவிகிதத்திற்கும் பமை்பட்ட 

உயிரினங்களைக் தகொண்டுை்ைது என இவ்வறிக்கக நிரூபிதத்ுள்ளது 

❖ ஒடட்ுசமாத்தமாக தீவுகைில் கொணப்படும் 10 கடல் விலங்கினங்களில் கீழ்க்கொணும் 2 

உயிரினங்கை்  IUCN-வின் (International Union for Conservation of Nature) அசச்ுறு நிளலயில் 

உை்ை உயிரிகளுக்கான சிவப்பு அட்டவளணயில் மளையத்தகு (Vulnerable)  நிளலயில் 

உை்ை உயிரினமொக வளகப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. அகவயாவன 

o அவில்லியொ/கடல்பசு மை்றும் 

o இந்பதொ-பசிபிக் ஹம்பபக் டொல்பின் 

❖ ஒடட்ுசமாத்தமாக 46 நிலவாழ் பாலூட்டிகள் அங்கு கண்டறியப்படட்ுள்ளன. அகவ IUCN-

இன் பட்டியலின்படி கீழ்க்கண்டவாறு வளகப்படுத்தப்படட்ுை்ைன. 

❖ கீழ்க்கொணும் 3 இனங்கை் உயர ் அசச்ுறு நிளலயில் உை்ைனவொக 

வளகப்படுத்தப்படட்ுை்ைன. அகவயாவன 

• அந்தமொன் மூஞ்சூறு (குபரொசிடூரொ அந்தமொதனன்சிஸ்) 

• தஜன்கின்னின் மூஞ்சூறு (குபரொசிடூரொ தஜன்சின்ஸி  

• நிக்பகொபொர ்மூஞ்சூறு (குகராசிடூரா நிககாபாரிகா) 

o 5 உயிரினங்கை் அழிவு நிளலயில் (Endangered) உை்ைனவொக 

வளகப்படுத்தப்படட்ுை்ைன. 

o 9 உயிரினங்கை் மளையத்தகு நிளலயில் (Vulnerable) உை்ைனவொக 

வளகப்படுத்தப்படட்ுை்ைன. 

o 1 உயிரினம் அண்ளம அசச்ுறு நிளலயில் (Near Threatened) உை்ைனவொக 

வளகப்படுத்தப்படட்ுை்ைது.  
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❖ தீவுகளின் சுற்றுசச்ூழலியலின் மை்தைொரு தனித்துவமொன அம்சம் 555 கை்பகொளர 

பவைப்பொளைகை் (scleractinian corals) அங்கு கொணப்படுவதாகும். 

 

தாக்கம் அடிப்பறடயிலான முன்னறிவிப்பு அணுகுமுறை 

❖ இந்திய வானிகல ஆய்வுத் துகறயானது மகழக் காலத்தில் ஆறுகள் மற்றும் நீரத்் 

கதக்கங்களில் உயரும் நீரின் அளகவ மதிப்பீடு சசய்வதற்காக தாக்கம் 

அடிப்பகடயிலான முன்னறிவிப்பு அணுகுமுகற எனப்படும் புதிய சதாழில்நுட்பத்திகன 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது மாநில அரசு ஆகணயாளரக்ளுக்கு மகழப் சபாழிவின் தாக்கத்கத நுண்ணிய 

அளவில் கண்காணிக்கவும் நிகழ்கநர முடிவுககள எடுக்கவும் கவண்டி முந்கதய 

நிகழ்வுகளின் சூழ்நிகலக் காட்சிககள காடட்ும். 

❖ இது ககரள சவள்ளம் கபான்ற கபரழிவு நிகலகமககளத் தவிரக்்க உதவும். 

 

டிட்லி புயல் அரிதினும் அரிதானதாக வறரயறுப்பு 

❖ ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவிற்கான ஒருங்கிகணந்த பிராந்திய பல்வகக - அபாய 

முன்சனசச்ரிக்கக அகமப்பானது (RIMES - Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System) 

டிடல்ி புயகல அரிதினும் அரிதான புயல் என வகரயகற சசய்துள்ளது. 

 

❖ புயல் காற்றுகள் சபாதுவாக நிலப்பரப்பிகன அகடந்தவுடன் தனது வலிகமகய இழந்து 

விடும். ஆனால் டிடல்ியின் பாகதயானது கடந்த 200 வருட புயல்களின் பதிவுகளில் இதற்கு 

முன் இல்லாதவாறு அகமந்தது. 

❖ இதுவகர கடந்த 200 வருட வரலாற்றுப் பதிவுகளில் கீழ்க்காணும் 2 புயல்கள் மடட்ுகம 

நிலசச்ரிகவ ஏற்படுத்திய பின்னர ்அகவ ஒடிசாவின் கடற்பகுதியில் வலுப் சபற்றுள்ளன. 

o 1994-ல் சூப்பர ்புயல் 

o டிடல்ி 
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❖ அக்கடாபர ் 11 அன்று டிடல்ி புயலானது ஆந்திரப் பிரகதசத்தின் கடற்ககரகயாரப் 

பகுதிகளில் நிலசச்ரிகவ ஏற்படுத்திய பின்னர ் ஒடிசாவின் கஜபதி மாவட்டத்தில் 

நுகழந்தது. 

❖ அதற்குப் பின்னர,் அதற்கு அருகிலுள்ள மாவட்டங்ககள கநாக்கி திடீர ் திரும்புதகல 

ஏற்படுத்தியதுடன் 48 மணி கநரத்திற்கும் கமலாக கடுகமயான புயல் காற்றாகவும் 

குகறந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிகலயாகவும் அது சதாடரந்்தது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ொங்காய் திருவிழா 2018- மணிப்பூர ்

❖ மணிப்பூர ் அரசொங்கமொனது 2018 சொங்கொய் திருவிழொளவ மணிப்பூரின் தகய்புல் 

லம்ஜொபவொ, இம்பொல் மற்றும் மாகவா ஆகிய 3 இடங்கைில் நவம்பர ் 21 முதல் 30 வளர 

தகொண்டொடவிருக்கிைது. 

❖ இது மொநிலத்ளத உலகைொவிய சுை்றுலொத் தலமொக பமம்படுத்த ஆண்டுபதொறும் 

மணிப்பூர ்சுை்றுலொத ்துளையொல் தகொண்டொடப்படும் கலொசச்ொர விழொவொகும்.  

❖ மணிப்பூரின் வரலொை்றில் முதல்முளையொக இவ்விழொவில் இந்தியொவிை்கொன அதமரிக்க 

தூதர ்கலந்து தகொை்கிைொர.் 

❖ மணிப்பூரில் மடட்ுபம கொணப்படும் அம்மொநில விலங்கொன சொங்கொய் எனப்படும் 

முன்தகல தகொம்பு மொனின் தபயரொல் இத்திருவிழொ இப்சபயர ் சகாண்டு 

அகழக்கப்படுகிைது. 

 

 

இந்தியாவின் முதல் தராதபாடிக் னடதனாெர் காட்சிக் கூடம் 

❖ பஞ்சொபின் கபூரத்லொவில் உை்ை புஷ்பொ குஜ்ரொல் அறிவியல் நகரத்தில் இந்தியொவின் முதல் 

பரொபபொட்டிக் ளடபனொசர ் கொட்சிக் கூடம் தபொது மக்கைின் பொரள்வக்கொக 
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திைக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த கொட்சிக் கூடமொனது மத்திய மை்றும் மொநில அரசின் கூடட்ு முயை்சியொகும். 

❖ இந்த புஷ்பொ குஜ்ரொல் அறிவியல் நகரமொனது வட இந்தியொவில் இதத்ுளையில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட மிகப்தபரிய முதல் திட்டமொகும். 

 

 

டால் - நஹீன் ஏரியில் ஆழ அளவியல் ஆய்வு 

❖ ஜம்மு & கொஷ்மீர ்நிரவ்ொகமொனது முன்னொை் கடை்பளட அதிகொரியொன S.K. ஜொ என்பவகர 

டொல்-நஹீன் ஏரியில் விரிவொன ஆழ அைவியல் ஆய்வு பமை்தகொை்வதை்கொன 

ஆபலொசகரொக நியமிதத்ுை்ைது. 

❖ ஆழ அைவியல் ஆய்வு என்பது தபருங்கடல் அல்லது ஏரியின் நீருக்கடியிலொன ஆழத்ளதப் 

பை்றி பமை்தகொை்ைப்படும் ஆய்வொகும். 

❖ ஸ்ரீநகரிலுை்ை நஹீன் ஏரியொனது டொல் ஏரியிலிருந்து பிரியும் ஆழமொன நீல ஏரியொகும். 

❖ இந்த நஹீன் ஏரியொனது அதிக அைவிலொன வில்பலொ மை்றும் பபொப்லர ் மரங்கைொல் 

சூழப்படட்ுை்ைது. எனபவ இது “The jewel in the ring” அல்லது வகளயத்தில் உள்ள அணிகலன் 

என தபொருை்படும் விதத்தில் நஹீனொ என்ைளழக்கப்படுகிைது. 

 

இந்தியாவின் முதலாவது நீதி நகரம் - ஆந்திரப் பிரததெம் 

❖ ஆந்திரப் பிரபதசம் மொநிலமொனது நீதிதத்ுளை அளமப்பிை்கு உதவுவதை்கொக மொநிலத் 

தளலநகரொன அமரொவதியில் உலகத் தரம் வொய்ந்த, இந்தியொவின் முதலொவது ‘நீதி நககர’ 

கட்டளமதத்ு வருகிைது. 

❖ ஒருங்கிளணந்த நீதி ளமயத்ளதக் தகொண்டதாக அமரொவதியில் ‘நீதி நகரத்ளத’ APCRDA 

(ஆந்திரப் பிரபதச தளலநகர வைரச்ச்ி ஆளணயம்/ Andhra Pradesh Capital Region Development 

Authority) கட்டளமதத்ு வருகிைது. இந்த நகரமொனது பதொரொயமொக 2.5 லடச்ம் மக்கை் 

ததொளகயுடன் 3,309 ஏக்கர ்அைவில் பரவியுை்ைது. 

❖ இந்த நீதி நகரமொனது 1.3 லடச்தத்ிை்கும் பமை்பட்ட மக்களுக்கு பவளல வொய்ப்ளப 
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உருவொக்கும் என்று எதிரப்ொரக்்கப்படுகிைது. 

 

ஒடிொவின் கடதலார தபரிடர ்எெெ்ரிக்னக அனமப்பு 

❖ இந்தியொவில் முதன்முளையொக முன்தனசச்ரிக்ளக தகவல் பரப்பு ளமயத்ளத ஒடிசொ 

மொநில அரசு அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இது அபொயச ் சங்கு பகொபுரத்தின் மூலம் புயல் மை்றும் சுனொமி குறித்து ஒபர பநரத்தில் 

கடை்களரபயொரத்தில் வசிப்பவரக்ளுக்கும் மீனவரக்ளுக்கும் எசச்ரிக்ளக விடுக்கும். 

❖ 480 கி.மீ. கடல் எல்ளல தகொண்ட ஒடிசொ மொநிலத்தில் 122 பகொபுரங்கை் 

அளமக்கப்படட்ுை்ைன. புவபனஸ்வரில் உை்ை மொநில அவசர ளமயத்தில் சபாத்தாகன 

அழுத்தியவுடன் இந்த 122 பகொபுரங்கைிலும் அபொயச ்சங்கு ஒலிக்கும். 

❖ இது மத்திய மை்றும் மொநில அரசொங்கங்கைின் கூடட்ு முயை்சியொகும். இது உலக 

வங்கியின் உதவியுடன் தசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

 

எழுத்தெெ்ன் புரஸ்காரம் - தகரளா 

❖ பகரை மொநில அரசின் முதன்ளம இலக்கியப் பரிசொன எழுத்தசச்ன் புரஸ்கொரம் என்ை 

விருதின் 2018ம் ஆண்டுக்கொன எழுத்தொைரொக M.  முகுந்தன் பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ளார.்  

 

❖ மளலயொை தமொழி இயக்கத்தின் தந்ளத என்று அறிப்படும் துஞ்சதத்ு ரொமொனுஜன் 

எழுத்தசச்ன் என்ை கவிஞரின் தபயர ்தகொண்டு இந்த விருதிை்குப் தபயரிடப்படட்து. 

❖ இப்பரிசு 5 லடச் ரூபொய் பரிசுத ் ததொளகளயயும், பொரொடட்ுச ் சொன்றிதளழயும் 

தகொண்டிருக்கும். 

❖ விருதுக் குழுவொனது பகரைொ சொகித்ய அகாடமியின் தளலவளர இதன் தளலவரொகவும், 

கலொசச்ொரத் துளை தசயலொைர,் கவிஞர ் K.சசச்ிதொனந்தன், எழுத்தொைரக்ை் பொலபமொகன் 

தம்பி மை்றும் சுனில் பி. இலாயிகடாம் ஆகிபயொளர இதன் உறுப்பினரக்ைொகவும் 

தகொண்டிருக்கும். 
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புதிதாகப் பிறந்த குழந்னதகளின் இறப்பு விகிதம் - தமிழ்நாடு 

❖ 2015 மை்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்படட் கொலத்தில் புதிதொகப் பிைந்த 

குழந்ளதகைின் இைப்பு விகிதத்ளத (Nenatal Mortality Rate - NMR) வருட சரொசரியில் அதிக 

அைவில் குளைத்த சொதளனக்கொக மத்திய சுகொதொரம் மை்றும் குடும்ப நலதத்ுளை 

அகமசச்கத்திடம் இருந்து ஒரு விருதிளன தமிழ்நொடு தபை்று இருக்கின்ைது. 

❖ மத்திய அளமசச்கமொனது அசொமின் கொசிரங்கொவில் நடந்த “இந்தியொவில் தபொது 

மருத்துவத் துளையில் சிைந்த மை்றும் பின்பை்ைக் கூடிய நளடமுளைகை் மை்றும் 

புதுளமகை்” என்பதன் மீதொன 5வது பதசிய மொநொட்டில் சிைப்பொக பணியொை்றிய 

மொநிலங்களுக்கு விருதுகளை வழங்கியது. 

❖ 2015ஆம் ஆண்ளட விட 2016ஆம் ஆண்டில் புதிதொகப் பிைந்த குழந்ளதகைின் இைப்பு 

விகிதத்ளத வருடொந்திர அைவில் அதிகப்படியொக குளைத்தளமக்கொன தரவரிளசப் 

பட்டியலில் தமிழ்நொடு மொநிலம் இரண்டொவது இடத்ளதப் பிடித்தது. இமொசச்லப் பிரபதசம் 

முதலிடத்ளதப் பிடித்தது. 

❖ 2030ம் ஆண்டிை்குை் அளடய பவண்டிய நீடித்த வைரச்ச்ி இலக்குகைில் ஒன்ைொன புதிதொகப் 

பிைந்த குழந்ளதகைின் இைப்பு விகிதத்ளத 1000 பிைப்புகளுக்கு 12 என்ை விகிதத்தில் 

குளைக்கும் இலக்ளக தமிழ்நொடு ஏை்தகனபவ அளடந்திருக்கின்ைது. 

❖ 2015ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொட்டில் புதிதொகப் பிைந்த குழந்ளதகைின் இைப்பு விகிதம் 1000 

பிைப்புகளுக்கு 14 என்ை விகிதத்தில் இருந்தது. இந்த விகிதம் 2016ஆம் ஆண்டில் மொதிரிப் 

பதிவீடட்ு முளையின் படி 1000 பிைப்புகளுக்கு 12 என்ை அளவிற்கு சரிந்தது. 

 

சஜய்ப்பூர் காலணி - மலாவி 

❖ ஆப்பிரிக்கொவின் மலொவியில் “தஜய்ப்பூர ் காலணி” முகொளம இந்தியக் குடியரசுத் 

துளணத ் தளலவர ் ததொடங்கி ளவத்தொர.் பமலும் அங்குை்ை பயனொைிகளுக்கு இந்தியத் 

தயொரிப்பொன இலவச தசயை்ளக கொல் உறுப்புகளை வழங்கினொர.் 

❖ மகொத்மொ கொந்தியின் மனிதபநயப் பணிளய தகௌரவிக்கும் “மனித பநயத்திை்கொன 

இந்தியா” என்ற திட்டத்தின்கீழ் இந்த முகொம் ததொடங்கப்பட்டது. 

 

❖ ஒரு சிைந்த ஆன்மொ மை்றும் பின்வரும் பல தளலமுளைகளுக்கு உத்பவகம் அைிக்கக்கூடிய 



•   
•    
 
 
 
 

90 
 

  

வககயில் மகொத்மொ ஆவதை்கொன முதை்படிளய கொந்திஜி ஆப்பிரிக்கொவின் மலொவியில் 

எடுத்ததொல் முதலொவது தஜய்ப்பூர ்காலணி முகாம் மலொவியில் நளடதபை்ைது. 

❖ “மனித பநயத்திை்கொன இந்தியொ” என்ை திட்டமொனது அக்படொபர ் 2 அன்று 

ததொடங்கப்பட்டது. இது மகொத்மொ கொந்தியின் 150வது பிைந்த தினதத்ுடன் ஒன்றிப் 

தபொருந்துகிைது. அடுத்த ஓரொண்டு கொலத்தில் மகொத்மொ கொந்தியின் தசய்திகளை இது 

உலகம் முழுவதும் எடுதத்ுச ்தசல்லவிருக்கிைது. 

 

அபிதஜ சகால்கத்தா இலக்கியத் திருவிழா 

❖ 10-வது அபிபஜ தகொல்கத்தொ இலக்கியத் திருவிழொ 2019-ம் ஆண்டு ஜனவரி 18 முதல் 20 

வளர நடத்தப்பட இருக்கின்ைது. 

❖ இத்திருவிழொ வைரும் எழுத்தொைரக்ளை அளடயொைப்படுதத்ி ஊக்குவிப்பதற்கான புதிய 

எழுத்தொைரக்ளுக்கொன பபொட்டி, தபண்கை் இலக்கியம், குழந்ளத எழுத்தொைரக்ை், 

இலக்கியத்திை்கொன வினொவிளடகை், கலந்துளரயொடல்கை், களத தசொல்லும் நிகழ்சச்ி 

மை்றும் பொரம்பரியமொன புதிய கவிளதத ் ததொகுப்புகை், கவிஞரக்ை் மை்றும் உளரநளட 

எழுத்தொைரக்ளை அளடயொைப்படுத்திட கவிளத கண்கொட்சி பபொன்ை பகுதிகளைக் 

தகொண்டிருக்கும். 

❖ இத்திருவிழொ சுகொதொரம், நடப்பு நிகழ்வுகை், தபண்கை் பிரசச்ிளன மை்றும் குழந்ளதகை் 

இலக்கியம் பபொன்ை இதர விஷயங்கை் மீதும் கவனம் தசலுத்தும். 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, இத்திருவிழொவொனது நிகழ்பநர நொடகக் கொட்சிகை், பொரம்பரிய 

உளரயொடல்கை், ததரு நொடகம், பநரளல பன்முக இளச நிகழ்சச்ிகை், திளரக் கொட்சிகை் 

மை்றும் இலக்கிய கருத்தரங்குகை் ஆகியவை்ளைக் தகொண்டிருக்கின்ைது. 

 

Signature பாலம் - சடல்லி 

❖ நவம்பர ் 4-ம் பததியன்று, தடல்லி முதல்வர ் அரவிந்த ் தகஜ்ரிவொல் Signature பொலத்ளதத் 

திைந்து ளவத்தொர.் 
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❖ 165 மீட்டர ் உயரத்தில் அளமந்திருக்கும் இப்பொலம் குதுப் மினொரின் உயரத்ளதவிட இரு 

மடங்கொகும். பமலும் இது இந்தியொவின் முதல் சமசச்ீரை்ை கம்பிகைொல் தொங்கப்பட்ட 

பொலமொகும். 

❖ இந்தப் பொலம் யமுளன நதியின் குறுக்கொக அகமக்கப்படட்ு வொசிரொபொத்ளத தடல்லியின் 

உட்புைத்பதொடு இளணக்கின்ைது. 

❖ இது வடகிழக்கு தடல்லியில் தை்தபொழுது உை்ை பயண பநரத்ளத 45 நிமிடங்கைிலிருந்து 10 

நிமிடங்கைொக குளைக்கும். 

 

முக்கிய மந்திரி தீரத்்த யாத்தினர திட்டம் - சடல்லி 

❖ தடல்லி அரசு, தடல்லியின் மூத்த குடிமக்களுக்கு ஐந்து முக்கிய மத வழிபொடட்ுத் 

தலங்களுக்கு இலவசமொக பயணத ் திட்டங்களை அைித்திடும் முக்கிய மந்திரி தீரத்்த 

யொத்திளரத ்திட்டம் என்பதளன அறிவித்திருக்கின்ைது. 

❖ இத்திட்டத்திை்தகன தளடகைை்ை ஒருங்கிளணப்ளப ஏை்படுத்திட, தடல்லி சுை்றுலொத் 

துளை மை்றும் பபொக்குவரதத்ு பமம்பொடட்ுக் கழகமொனது இந்திய ரயில்பவ மை்றும் 

சுை்றுலொத ் துளைக் கழகதத்ுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் ளகதயழுத்திடட்ு 

இருக்கின்ைது. 

❖ பின்வரும் 5 மத வழிபொடட்ுப் பகுதிகை் தீரத்்த யொத்திளர திட்டத்திை்கொக 

பதரந்்ததடுக்கப்படட்ு இருக்கின்ைன. அளவயொவன 

o ளவஷ்ணவ பதவி - ஜம்மு 

o விருந்தொவன் - மதுரொ - பரச்ொனொ - ஆக்ரொ - பபதபூர ்சிக்ரி 

o ஹரிதத்ுவொர ்- ரிஷிபகஷ்- நீலகண்ட் 

o அஜ்மீர ்– புஸ்கர ்மற்றும்  

o தபொை்பகொவில் - வொகொ எல்ளல - அனந்தப்பூர ்சொகிப் 

QR (Quick Response) குறியீடு செயல்படுத்தப்பட்ட குளிரெ்ாதன வெதிசகாண்ட 

காந்தங்கள் - சடல்லி 

❖ புதுதில்லி மொநகரொட்சி கழகம் நுகரப்வொரக்ை் தங்கை் பயன்பொடட்ு கடட்ண ரசீதுகைின் 

எண்ணியல் தசலுத்து வசதிளய எைிதொக்கிட உடனடி பதில் குறியீடு தபொருத்தப்பட்ட 

ஸ்ளமலி குைிரச்ொதன வசதி தகொண்ட கொந்தங்களை விநிபயொகம் தசய்ய இருக்கின்ைது. 

❖ தபொலிவுறுத் திட்டத்தின் கீழ், இந்த கொந்தங்கை் தனிப் பயனொக்கப்படும். பமலும் 

ஒவ்தவொரு நுகரப்வொரும் ஒரு தனித்த உடனடி பதில் குறியீடள்ட தங்கை் நுகரப்வொர ்

கணக்கு எண்ணுடன் வளரபடமொக்கப்படட் வில்ளலளய தகொண்டிருப்பர.் 

❖ மின்சொர மை்றும் குடிநீர ் கட்டணங்களுக்காக தனிப்பட்ட கொந்தங்கை் புது தில்லி 

மொநகரொட்சிக் கழகத்தொல் வழங்கப்படும். 

❖ நுகரப்வொரக்ைொல் இந்த கொந்தங்களை தங்கை் குைிரச்ொதனப் தபட்டியில் ஒட்டிக் தகொை்ை 

இயலும். பமலும் நுகரப்வொரக்ை் தங்கை் கட்டணங்களை உடனடியொக தசலுத்திட, 

கொந்தங்கை் மீதுை்ை உடனடி பதில் குறியீடள்ட தங்கை் ஸ்மொரட்் பபொன் அல்லது ளகபபசி 
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மூலம் ஸ்பகன் சசய்ய அல்லது அைவிட முடியும். 

 

நடமாடும் தன்னாரவ்லரக்ள் மருத்துவ தெனவ 

❖ தடல்லி முதலளமசச்ர ் நடமொடும் மருத்துவ வொகனத்ளத தகொடியளசதத்ு ளவதத்ு 

தன்னொரவ்லரக்ைின் நடமொடும் மருதத்ுவ பசளவளய ஆரம்பிதத்ு ளவத்தொர.் 

❖ இத்திட்டத்தின் முக்கிய பங்காக  நடமொடும் மருதத்ுவ வொகனம் இருக்கும். இந்த வொகனம் 

ஓக்லொவில் வசிக்கும் சமூகத்தினளர இலக்கொகக் தகொண்டுை்ை மருத்துவ முகொம்கபைொடு 

ஒருங்கிளணக்கப்படும். 

❖ இந்த வொகனம் ஆய்ந்தறிதல், பசொதளனச ்சொளல, மருத்துவப் பரிபசொதளன, ஆபலொசளன 

மை்றும் முதலுதவி சிகிசள்ச ஆகிய அளனதத்ு வசதிகளையும் தரும் வளகயில் 

பமம்படுத்தப் பட்டிருக்கும். 

 

❖ இந்த திட்டம் வொழ்வியல் பநொய்களான நீரிழவு மை்றும் ரத்த அழுத்தம் ஆகியவை்ளை 

முன்கூட்டிபய கணிப்பதை்கு உதவுவபதொடு, தொய்மொரக்ளுக்கும். குழந்ளதகளுக்கும் 

சிைப்புக் கவனத்பதொடு தபொது மக்களுக்கு சுகொதொரத்தின் முக்கியதத்ுவம் பை்றி 

விழிப்பூட்ட உதவும். 

 

கியான் கும்ப் - உத்தராகண்ட் 

❖ 18 மொநிலங்களைச ் பசரந்்த உயர ் கல்விதத்ுளை அளமசச்ரக்ை், மத்திய மனிதவை 

பமம்பொடட்ுத் துளை அளமசச்ர ் மை்றும் நொதடங்கிலும் உை்ை 200 கல்வியொைரக்ை் 

ஆகிபயொர ்நொட்டின் முதலொவது ‘கியொன் கும்ப்’ என்ற நிகழ்சச்ியில் கலந்து சகாண்டனர.் 

❖ இது நவம்பர ்3 மை்றும் 4 ஆம் பததிகைில் ஹரித்துவொரில் நளடதபை்ைது. 

❖ இரண்டு நொை் நிகழ்சச்ியொன இந்த “கியொன் கும்ப்” ெரிதத்ுவாரில் உள்ள பதஞ்சலி 

பல்களலக் கழகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

 

ஹாக்கி உலகக் தகாப்னபப் பாடல் - ஒடியா 

❖ ஆண்கை் ஹொக்கி உலகக் பகொப்ளபக்கொன ஊக்குவிப்புப் பொடல் தவைியிடப்படட்து. 
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❖ இந்தப் பொடல் பொலிவுட் பொடகரொன ளமக்கொ சிங்கொல் ஒடியொ தமொழியில் பொடப்படட்து. 

❖ இந்தப் பொடலுக்கு “ஆஸொ கரீபொ பபொபொல், ஒடிசொ நொ ஹீபொ குபைொபல்” என்று 

தளலப்பிடப்படட்ுை்ைது. பமலும் புகழ்தபை்ை சம்பல்புரி நடனதத்ுடன் ஒடிசி நடன 

அகசவுகள் ஆகிய சிைப்பம்சங்களும் இப்பொடலில் தபொதிந்துை்ைன. 

❖ பமலும் இந்தப் பொடலில் ஒடிசொ முதல்வர ் நவீன் பட்நொயக் மை்றும் ஒடிசொ மொநிலத்ளத 

பூரவ்ீகமொகக் தகொண்ட இந்திய ஹொக்கி அணியின் முன்னொை் தளலவரொன திலிப் திரிபக 

ஆகிகயாரும் சிறப்பிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ ஹொக்கி உலகக் பகொப்ளபப் பபொட்டிக்கொன அதிகொரப்பூரவ் பொடலுக்கு 

இளசயளமப்பதை்கொக இளசயளமப்பொைர ் ஏ. ஆர.் ரஹ்மொளன அம்மொநில அரசு பதரவ்ு 

தசய்துை்ைது. பொலிவுட் கவிஞரொன குல்சொர ்“தஜய் ஹிந்த், தஜய் இந்தியொ” என்ை பொடளல 

எழுதியுை்ைொர.் 

❖ ஹொக்கி உலகக் பகொப்ளபப் பபொட்டியின் துவக்க விழொ நவம்பர ் 27-ல் 

நளடதபைவிருக்கிைது. 

 

னபொபாத் - சபயர் மாற்றம் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 06 அன்று கபசாபாத் மாவட்டத்தின் தபயர ் அபயொத்யொ என 

மொை்ைப்படும் என்று உத்தரப் பிரபதச மொநில முதல்வர ் பயொகி ஆதித்யநொத் 

அறிவிதத்ுை்ைொர.் 

❖ உத்தரப் பிரபதசத்தின் ளபசொபொத ்மொவட்டத்தில் அபயொத்யொ நகரம் அளமந்துை்ைது. 

❖ பமலும் இரொமரின் தந்ளதயொன தசரத அரசரின் தபயரில் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியும் 

ரொஜொரொம் என்ற சபயரில் ஒரு விமொன நிளலயமும் அம்மாவடட்த்தில் அளமக்கப்படும் 

என்று பயொகி ஆதித்யநொத் அறிவித்துை்ைொர.் 

 

ெங்வாரி வாக்குெ ்ொவடிகள் - ெத்தீஸ்கர ்

❖ சட்டமன்ைத் பதரத்ல்கைில் தபண் வொக்கொைரக்ை் தங்கை் வொக்குகளை தசலுத்துவதை்கொக 

சத்தீஸ்கரின் பல்பவறு ததொகுதிகைில் பதரத்ல் ஆளணயம் சங்வொரி வொக்குச ்சொவடிகளை 

அளமத்திருக்கின்ைது. 

❖ சத்தீஸ்கர ்தமொழியில் சங்வொரி என்ைொல் நண்பன் என்று  தபொருை் ஆகும். 

❖ இந்தப் தபண்களுக்குச ் சொதகமொன வொக்குச ் சொவடிகை் அளனதத்ும் தபண் 

அதிகொரிகைொல் அதாவது பதரத்ல் அதிகொரிகை், பமை்பொரள்வயொைரக்ை் மை்றும் 

பொதுகொப்பு வீரரக்ை் உை்ைிட்ட அளனவகரயும் சபண்களால் ஆன அதிகாரிகளால் 

பணியமரத்த்ப்படும். 

 

தமா தபருந்து தெனவ - ஒடிொ 

❖ ஒடிசொ முதல்வர ் நவீன் பட்நொயக் குடிமகன்களுக்கு பதொழளமயொன மை்றும் 

ததொழில்நுட்பத்தொல் உந்தப்பட்ட பமொ பபருந்து பசளவளய ஆரம்பிதத்ு ளவத்தொர.் 
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❖ இப்பபருந்து பசளவயொனது நகரத்தில் இலவச ளவ-ளப, ரகசிய கண்கொணிப்பு பகமரொ 

வசதி, தபொதுத் தகவல் தவைியீடட்ு அளமப்பு மை்றும் பயணத்தின் மீதொன அறிவிப்புகை் 

ஆகிய வசதிகளைக் தகொண்டிருக்கும். 

❖ இசப்சளவ முதல் கட்டமொக மொநிலத் தளலநகரத்தில் 9 வழித்தடங்களைக் 

தகொண்டிருக்கும். 

❖ பமலும் இசப்சளவ பமொ பபருந்து என்ை ளகபபசி தசயலிளயயும் தவைியிடும். இதன் 

மூலம் பயணிகை் தங்கை் பயணச ் சீடட்ுகளை பதிவு தசய்வதை்கும், வொகனத்தின் 

இருப்பிடதள்தத ்ததரிந்து தகொை்வதை்கும் முடியும். 

 

மீன் வளரப்்புத் திட்டம் 2.0 - தமகாலயா 

❖ பமகொலயொ அரசொனது மொநிலத்தின் முக்கியத் திட்டமொன மீன்வைரப்்புத் திட்டத்தின் 

இரண்டொவது கடட்த்தில் 378 பகொடி ரூபொய் முதலீடள்ட அறிவித்திருக்கின்ைது. 

❖ இத்திட்டம் மீன் இைக்குமதிளய மளல மொநிலத்திை்கு உை்பை (பமகொலயொ) 

குளைப்பதை்காக கவண்டி திட்டமிடப்படட்ிருக்கின்ைது. 

❖ பமகொலயொ மொநில மீன்வைரப்்புத ் திட்டம் 2.0 என்ை திட்டம் 5-வது மொநில மீன்வைரப்்புத் 

திருவிழொவில் மாநில மீன்வைதத்ுளை அளமசச்ரொல் அறிவிக்கப்படட்து. 

❖ இத்திட்டத்தின்கீழ், விருப்பமுை்ை கூட்டொைிகை் 15 சதவிகிதம் மடட்ும் பங்கைித்தொல் 

பபொதுமொனது. மீதம் 25 சதவிகிதம் கடன் வசதிகைொலும் எஞ்சியுை்ை 60 சதவிகிதம் அரசு 

உதவியொலும் வழங்கப்படும். 

 

‘புவதனஸ்வர் தம னவனப’ திட்டம் - ஒடிொ 

❖ ஒடிசொவின் முதல்வர ் நவீன் பட்நொயக் உலகக் பகொப்ளப ஹொக்கிளய முன்னிடட்ு 

தளலநகரத்ளத முழுவதும் ளவ-ளப தபொருத்தப்படட்ுை்ை நகரமொக மொை்றுவதை்கு 

பவண்டி “புவபனஸ்வர ்பம ளவளப” என்ை திட்டத்ளத ஆரம்பித்திருக்கின்ைொர.் 

❖ இது ஆரம்பத்தில் 275 அணுகும் ளமயங்களுடன் தசயல்படுத்தப்பட்ட 100 ஹொட் ஸ்பொட் (Hot 

Spots/ தகவல் பரப்பு தைங்கை்) ளமயங்களைக் தகொண்டிருக்கும். 

❖ படிப்படியொக 1800 அணுகும் ளமயங்களுடன் 518 என்ை எண்ணிக்ளகக்கு இந்த ஹொட் 

ஸ்பொட் ளமயங்கை் அதிகப்படுத்தப்படும். 

❖ இந்த வளலயளமப்பின் மூலம் அரசு பசளவகளை குடிமக்கை் அணுகும்பபொது 

அவரக்ளுக்கு இளணய உபபயொகத்திை்கொக எவ்வித கட்டணமும் கிளடயொது. 

❖ 250 தமகொ ளபட் என்ை நுகரவ்ிை்குப் பிைகு, பயனொைிகளுக்கு குளைந்த கட்டண 

மீை்நிரப்புதல் (Top up) திட்டங்களை அரசு தகொடுக்கின்ைது.  

 

ெவுரா ஜல்நிதி திட்டம் 

❖ ஒடிசொ அரசு விவசொயிகைொல் நீரப்்பொசனத்தில் சூரிய சக்திளய பயன்படுதத்ுவளத 
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ஊக்குவித்திட சவுரொ ஜல்நிதி திட்டம் என்பளத ஆரம்பித்திருக்கின்ைது.  

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், விவசொயிகை் 90 சதவிகித மொனியமும், 5000 சூரிய ஒைி 

இயந்திரங்களும் வழங்கப்படுவர.் 

❖ இத்திட்டத்திை்கொன பயனொைிகை், சரியொன விவசொயி அளடயொை அடள்டகளையும் 

குளைந்தபடச்ம் 0.5 ஏக்கர ் விவசொய நிலத்கதயும் சகாண்டிருக்கும்  விவசொயிகளாக 

இருப்பர.் 

 

அதயாத்தியா தீப உத்ெவ் - 2018 

❖ தீபொவைி தகொண்டொட்டங்களை அபயொத்தியொ நகரத்தில் அனுசரிப்பதை்கொக நடத்தப்பட்ட 

நிகழ்வொன அபயொத்தியொ தீப உத்சவ் 2018 உலக சொதளனகளுக்கொன கின்னஸ் 

புத்தகத்தில் இடம் தபை்றிருக்கின்ைது. 

❖ இது சரயு நதிக்களரயில் 3,01,152 அகல் விைக்குகளை தீபம் ஏை்றிய சொதளனக்கொக 

கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் தபை்றுை்ைது. 

❖ இதை்கு முந்ளதய சொதளனயொனது 2016 ஆம் ஆண்டு ெரியானாவின் சிரச்ொவில் 1,50,009 

விைக்குகளை சவளிப்படுத்தி மிகப்சபரிய நிகழ்சச்ிளய நடத்திய பதரொ சச ்தசௌதொவொல் 

நிகழ்த்தப்பட்டது. 

❖ இந்த தீப உத்சவ் நிகழ்சச்ியொனது உத்தரப் பிரபதச அரசின் சுை்றுலொத ் துளை மை்றும் 

கலொசச்ொரத் துளையின் முயை்சியொகும். இது ரொமன் ரொவணளன வீழ்த்திய 

தவை்றிக்கொகவும் அதன்பின் தனது அரசொன அபயொத்தியொவிை்குத் திரும்பியளத நிளனவு 

கூறுவதை்கொகவும் தகொண்டொடப்படுகிைது. 

 

CCTNS திட்டத்தின் கீழ் சிறந்த செயல்களுக்கான விருது - அொம் காவல்துனற 

❖ மின் நிரவ்ொகத் திட்டமொன குை்ைம் மை்றும் குை்ைவொைிகை் கண்கொணிப்பு வளலயளமப்பு 

மை்றும் ஒழுங்குமுளை (Crime and Criminal Tracking Network & Systems - CCTNS) என்ை திட்டத்தின் 

கீழ் சிைந்த பயிை்சிகளுக்கொக மத்திய உை்துளை அளமசச்கம் அசொம் கொவல்துளைக்கு 

விருது ஒன்ளை அைித்து இருக்கின்ைது. 

❖ இந்த விருது குடிமக்களை ளமயப்படுத்திய பசளவளய வழங்கியளமக்கொக 

வழங்கப்படட்து. இசப்சளவயில் மொநில கொவல்துளை 

o கடவுச ்சீடள்ட சரிபொரத்்தல் 

o நிரந்தர குடியிருப்புச ்சொன்றிதழ்  

ஆகிய பசளவகளை CCTNS என்ை இளணய பசளவளயப் பயன்படுத்தி தொனியங்கி 

முளையில் வழங்கிடச ்தசய்திருக்கின்ைது. 

 

ெம்ருத்தி திட்டம் 

❖ கரந்ொடக சமூக நலத்துளையொனது தனது மொநிலத்தில் சம்ருத்தி என்ற திட்டத்ளத 
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அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ இது சிறிய நகரங்கைில் உள்ள தபொருைொதொர மை்றும் சமூக ரீதியிலொன அடிமட்ட 

நிளலயிலுை்ை இளைஞரக்ளுக்கான 800 பகொடி ரூபொய் அைவிலொன ததொழில் முகனகவார ்

மை்றும் திைன் பமம்பொடட்ுத் திட்டமொகும். 

❖ தனியொர ் நிறுவனங்கள் மூலம் சில்லளை வரத்்தக பமலொண்ளம மை்றும் கிளைகை் 

நிறுவுவதை்கொன வொய்ப்புகளுக்கொக எஸ்.சி (SC – Scheduled Caste – பட்டியலிடப்பட்ட 

வகுப்பினர)் மை்றும் எஸ்.டி. (ST – Scheduled Tribe – பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர)்  

சமூகத்தில் உள்ள இளைஞரக்ளுக்கு பயிை்சியைித்திட இது திட்டமிடுகிறது. 

❖ இதன் பின்னர ்பயிை்சி தபை்ைவரக்ைில் தகுதியுை்ைவரக்களக் கண்டறிந்து அவரக்ளுக்கு 

சொன்றிதழ் அளிதத்ு அவரக்ள் தங்கை் கிளைகளை அளமக்க ஆரம்ப உதவியாக 10 லடச்ம் 

வளர மொனியம் அைிதத்ு அரசு உதவிடும். 

❖ இந்த திட்டத்தின் மூலம் 2021 ஆம் ஆண்டில் 10000 ததொழில் முளனபவொரக்கள உருவொக்க 

அரசொங்கம் திட்டமிடட்ுை்ைது. 

 

சடல்லி இளஞ்சிவப்பு வரிறெ (பிங்க் னலன்) பானத நீட்டிப்பு 

❖ 17.86 கி.மீ நீைமுளடய ஷிவ் விஹொர ்– திரிபலொக்புரி - சஞ்சய் பலக் பிரிவு ததொடக்கதத்ுடன் 

தடல்லி தமட்பரொ ரயிலின் பிங்க் ளலன் பொளதயொனது நீட்டிக்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ இந்த நீட்டிப்புடன் தடல்லி தமட்பரொவொனது, உலகில் 300 கி.மீ. க்கும் அதிக தசயல்பொடட்ு 

தூரம் சகாண்ட உயரச்ிைப்புளடய மிகப்தபரிய தமட்பரொ அளமப்புகளுடன் (லண்டன், 

நியூயொரக்், பிஜீங் மை்றும் ஷொங்கொய் பபொன்ை) இளணந்துை்ைது. 

 

வடகிழக்கு இந்தியாவின் முதலாவது “தண்ணரீில் மிதக்கும் னகத்தறி குடினெகள்” - 

மணிப்பூர ்

❖ வடகிழக்கு மொநிலங்கைில் முதலொவதொக மணிப்பூரின் இம்பொலில் உள்ள பலொக்டொக் 

ஏரியில் “தண்ணீரில் மிதக்கும் ளகத்தறிக் குடிளசகளை” திரிபுரொவின் வனங்கை் மை்றும் 

பழங்குடியின நல அளமசச்ர ்கமவல் குமார ்ஜமாத்தியா ததொடங்கி ளவதத்ுை்ளார.் 

 

❖ இது பிஷன்பூர ் மொவட்டத்தின் பலொக்டொக் ஏரியில் உள்ள பும்டிஸின் (மிதக்கும் உயிரித் 
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திரள்) கமல் தண்ணீரில் மிதக்கும் ஐந்து ளகத்தறி குடிளசகை் கட்டளமப்பதின் ஒரு 

பகுதியொகும்.  

❖ இந்த தண்ணீரில் மிதக்கும் ளகதத்றி குடிளசகள் மணிப்பூர ்மாநிலத்தின் ஜவுைி, வணிக 

மை்றும் ததொழிை்சொளலத் துகறயினால் கட்டப்படட்ுைைது. 

❖ இந்தக் குடிளசகை் பலொக்டொக் ஏரியில் உள்ள பும்டிஸ்ஸில் வொழும் தநசவொைரக்ைின் 

சமூக, சபாருளாதார நிளலளய பமம்படுதத்ும். பமலும் இது சுை்றுலொத் துகறகயயும் 

கமம்படுதத்ும். 

 

ரெகுல்லா தினம் (தமற்கு வங்காளம்) - நவம்பர் 14 

❖ பமை்கு வங்கொை மொநில அரசொனது நவம்பர ் 14 அன்று ரசகுல்லொ தினத்ளத அனுசரிக்க 

முடிவு தசய்துை்ைது. 

❖ இது மொநிலத்தின் பிரபல இனிப்பு தபொருைொன தபங்கொல் ரசகுல்லாவானது புவிசார ்

குறியீடு தபை்ைதன் முதலொம் ஆண்ளட நிளனவு கூறும் வளகயில் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

அரசுப் பள்ளிகளுக்கான GPS வறரபடமிடல் 

❖ அரசுப் பள்ளிகளுக்கான GPS வகரபடமிடல் மற்றும் பணியாளரக்ள் இருப்பிட அகமப்பு 

ஆகியவற்கற சகாஹிமாவில் நாகாலாந்து முதல்வர ் சநய்பியு ரிகயா 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார.் 

❖ இது அகனதத்ு அரசுப் பள்ளிகளின் பதிவுககளயும் கணினி மயமாக்குதல் மற்றும் 

டிஜிடட்ல் மயமாக்குதலுக்கு உதவும். 

❖ நாட்டில் ஒரு மாநிலத்தின் பள்ளிக் கல்வி துகறயின் கீழ் எடுக்கப்படட் முதல் முயற்சி 

இதுகவயாகும். 

 

நாமசூத்ரா மை்றும் மடட்ுவா ெமூக நல வாரியம் 

❖ மடட்ுவா மற்றும் நாமசூத்ரா சமூகத்தினருக்கான கமம்பாடட்ு வாரியத்திகன அகமக்க 

கமற்கு வங்காள அகமசச்ரகவ முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இந்த வாரியங்களிள் சபயரக்ளானது பின்வருமாறு உள்ளதாகும். 

o கமற்கு வங்காள  நாமசூத்ரா நலவாரியம் 

o கமற்கு வங்காள  மடட்ுவா நலவாரியம் 

 

சுற்றுலா எளிதாக்கம் மற்றும் தகவல் னமயம் துவக்கம் 

❖ புது தடல்லியிலுை்ை இந்திரொ கொந்தி சரவ்பதச (IGI - Indira Gandhi International) விமொன 

நிளலயத்தில் சுை்றுலொ எைிதொக்கல் மை்றும் தகவல் ளமயத்ளத மத்திய சுை்றுலொத ்துளை 
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இகண அளமசச்ர ்(தனிப் சபாறுப்பு) K.J அல்பபொன்ஸ் திைந்து ளவத்தொர.் 

❖ பொரள்வயொைரக்ளுக்கொன இந்த எளிதாக்கல் மற்றும் தகவல் வசதி ளமயமொனது இந்த 

வககயில் அரசின் முதலொவது திட்டமொகும்.  

❖ IGI விமொன நிளலயத்திை்கு வருளக தரும் உை்நொடட்ு மை்றும் சரவ்பதசப் 

பொரள்வயொைரக்ளுக்கு 24 x 7 என்ற கால அளவில் தகவல்களை வழங்கும் பநொக்கத்துடன் 

சுை்றுலொ அளமசச்கமானது இதளன அளமதத்ுை்ைது. 

❖ கமலும் இந்த ளமயமொனது ஆங்கிலமில்லொத தமொழி பபசும் சுை்றுலொப் பயணிகளுக்கு 

உதவ சுை்றுலொ அளமசச்கத்தின் 24 x 7 மணி கநர உதவி எண்ணொன 1363 என்ற எண்ணுடன் 

இளணக்கப்படும். 

 

இமயமனலப் பகுதிக்கான பிராந்திய ஆனணயம் - உருவாக்கம் 

❖ இமயமளலப் பகுதியின் நீடித்த வைரச்ச்ிளய உறுதி தசய்யும் தபொருடட்ு சமீபத்தில் நிதி 

ஆபயொக்கொனது இமயமளலப் பகுதி பிரொந்திய ஆளணயத்ளத உருவொக்கியுை்ைது. 

❖ இந்த ஆளணயமொனது நிதி ஆபயொக்கின் உறுப்பினரொன டொக்டர ் வி.பக. சரஸ்வத் 

தளலளமயில் தசயல்படவிருக்கிைது. 

❖ இந்த ஆளணயமொனது ஐந்து பணிக் குழுக்கைின் அறிக்ளகயிளன அடிப்பளடயொகக் 

தகொண்டு அளடயொைம் கொணப்பட்ட பணிகளை ஆரொயும் மை்றும் அந்தப் பணிகளை 

தசயல்படுதத்ும். 

❖ பமலும் ஜம்மு கொஷ்மீர,் உத்தரொகண்ட் மை்றும் இமொசச்லப் பிரபதசம் உை்ைிட்ட 12 

மொநிலங்களை உை்ைடக்கிய இமயமளலப் பகுதியின் நீடித்த வைரச்ச்ிக்கொன 

தசயல்பொடட்ு ஆளணயமொக இந்த ஆளணயம் தசயல்படும். 

 

சகௌ ெம்ரிதி பிளஸ் திட்டம் 

❖ பகரை முதல்வர ்சமீபத்தில் பகரைொவில் பொல் விவசொயிகளுக்கு கொப்பீடட்ுப் பொதுகொப்ளப 

அைிப்பதை்கொக தகௌ சம்ரிதி பிைஸ் அல்லது பசு சம்ரிதி பிைஸ் என்ை திட்டத்ளதத் 

ததொடங்கியிருக்கின்ைொர.் 

❖ அரசின் மொனியதத்ுடன் கூடிய இதத்ிட்டமொனது பொல் விவசொயிகளுக்கு குளைந்த கட்டணத் 

ததொளகயில் கொப்பீடட்ுப் பொதுகொப்ளப வழங்கும்.  

❖ கட்டணத ் ததொளகயின் மீது 50 சதவிகித அளவிற்கு மொனியத்ளத தபொதுப் பிரிளவச ்

(general category) பசரந்்த விவசொயிகை் தபறுவர.் 

❖ கட்டணத ்ததொளகயின் மீது 70 சதவிகித அைவிை்கு மொனியத்ளத பட்டியலிடப்படட் வகுப்பு 

மை்றும் பட்டியலிடப்படட் பழங்குடிப் பிரிவிளனச ்சொரந்்த மக்கை் தபறுவர.் 

 

நாங்கிதரம் நடனத் திருவிழா 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 11 மை்றும் 12 பததிகைில் பமகொலயொவில் உை்ை கொசி மளலக் 
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குன்றுகைில் உை்ை மக்கைொல் நொங்கிபரம் நடனத் திருவிழொ தகொண்டொடப்பட்டது. 

 

❖ வருடத்திை்கு ஒருமுளை அனுசரிக்கப்படுகின்ை இத்திருவிழொவில் மக்கை் நல்ல அறுவளட, 

அளமதி மை்றும் சமூகத்தின் வைளம ஆகியவை்றுக்கொக பவண்டிக் தகொை்கின்ைனர.் 

❖ கொசி பகுதியின் பூரவ்குடிப் பழங்குடியினரின் துளணப் பழங்குடி வளகயொன ஹிமொ 

ளகயிரிம் என்ை பிரிவின் ஆண் மக்கைொல் ‘கொ ஷாத ் மஸ்பத’ எனப் தபயரிடப்பட்ட ஒரு 

விந்ளதயொன நடனம் இத்திருவிழாவில் ஆடப்படுகின்றது. 

 

மாநிலெ ்சின்னம் அறிமுகம் - ஆந்திரப் பிரததெம் 

❖ ஆந்திரப் பிரபதச மொநில அரசொனது 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்15 அன்று தனது அலுவலகப் 

பயன்பொட்டிை்கொக புதிய மொநிலச ்சின்னத்ளத அறிமுகப்படுத்தியது. 2014 ஆம் ஆண்டில் 

மொநில பிரிப்பிை்குப் பின் 5 வருடம் கழிதத்ு ஆந்திரப் பிரபதச அரசு மொநில சின்னத்ளத 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது.  

❖ மொநில சின்னமொனது அமரொவதி களலப் பை்ைியொல் ஈரக்்கப்படட்ு உருவொக்கப்படட்து. 

❖ இைகு வடிவ இளலகை் மை்றும் விளல மதிப்பை்ை கல் ஆகியளவ மொறி மொறி அளமந்த 

மூன்று இரத்தினங்கைின் வளையத்தினொல் அலங்கரிக்கப்பட்ட வடட்த்தின் சக்கரமொன 

“தம்ம சக்கொளவ” இசச்ின்னம் தகொண்டுை்ைது. 
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❖ மணிகைொல் அலங்கரிக்கப்படட் மூன்று வட்டங்கை் எண்கைின் ஏறு வரிளசயில் இதில் 

அளமந்துை்ைன. இதன் உை்வடட்த்தில் 48 மணிகளும் நடுவில் 118 மணிகளும் 

தவைிவடட்த்தில் 148 மணிகளும் உை்ைன. 

❖ இது தம்ம சக்கொவின் ளமயத்தில் “புனொ கடக்ொ” அல்லது “தி பவஸ் ஆப் பிதைண்டி” என்ை 

முத்திளரளய தகொண்டுை்ைது. இந்த முத்திளரயொனது குஞ்சங்களுடனும் 

பதக்கங்களுடனும் அதன்  முக்கியப் பகுதியின் மீது 4 படள்ட தகொண்ட மொளலகைொல் 

அலங்கரிக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ பமலும் இவை்றின் பலசொன கழுதத்ுப் பகுதி மை்றும் வொய்ப் பகுதிளயச ் சுை்றி இளழ 

உை்ைது. 

❖ மொநிலச ் சின்னத்தின் அடிப்பகுதியில் பதசியச ் சின்னம் தபொருத்தப்படட்ுை்ைது. பதசிய 

சின்னத்தின் உயரமொனது 24 மில்லி மீட்டருக்கு குளைவில்லொமல் இருக்குமாறு 

வடிவளமக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

சகான்னிெச்ி வா புதன 

❖ இந்திய-ஜப்பொன் வரத்்தகக் குழுவின் 2 நொை் அளவிலான முதல் தகொன்னிசச்ி வொ புபன 

திருவிழொ மகொரொஷ்டிரொவின் புபனவில் நளடதபை்று முடிந்தது. 

❖ இது இந்பதொ ஜப்பொன் வரத்்தகக் குழுவொல் (Indo-Japan Business Council-IJBC) ஏை்பொடு தசய்யப் 

பட்டிருந்தது. 

❖ இந்தத ் திருவிழொவொனது இந்தியொ-ஜப்பொன் ஆகிய நாடுகளுக்கிளடபய முதலீடள்ட 

அதிகரித்தல், வரத்்தகங்களை ஊக்குவித்தல் மை்றும் கலொசச்ொரங்ககளப் பரிமொை்ைம் 

தசய்தல் ஆகிய பநொக்கங்களைக் தகொண்டது. 

 

மராத்தா இட ஒதுக்கீட்டு மதொதா 

❖ மகொரொஷ்டிரொ அரசொனது சமீபத்தில் மரொத்தொ இட ஒதுக்கீடட்ு மபசொதொளவ நிளைபவை்றி 

இருக்கின்றது. 
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❖ இந்த மபசொதொவின் படி மகொரொஷ்டிரொவொனது மரொட்டியரக்ளுக்கு இடஒதுக்கீடள்ட 

வழங்குவதை்கொக சமூக மை்றும் கல்வி ரீதியொக பின்தங்கிய வகுப்பு (socially and educationally 

backward class- SEBC) என்ை புதிய வகுப்கப உருவொக்கும்.  

❖ இந்த இட ஒதுக்கீடொனது ஒரு ‘அசொதொரண சூழ்நிளலளய’ பமை்பகொை் கொட்டி OBC (Other 

Backward Classes) எனப்படும் இதர பிற்படுத்தப்படட் வகுப்பு அல்லது மரொதத்ியர ் 

ஆகிபயொரின் உரிளமகள் பொதிக்கப்படாமல்  இருக்கும் வககயில் உருவொக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த நடவடிக்ளகயொனது ஓய்வு தபை்ை நீதிபதி NG தகய்க்வொட ் தளலளமயிலொன 

மகொரொஷ்டிர மொநில பின்தங்கிய வகுப்பினர ்ஆளணயத்தினால் பரிந்துளரக்கப்பட்டது. 

 

ஹுக்கா விடுதிகறளத் தனட செய்த 3வது மாநிலம் பஞ்ொப் 

❖ மகொரொஷ்டிரொ மை்றும் குஜரொத்ளதயடுதத்ு ெுக்கொ விடுதி அல்லது ெுக்கொ விை்பளன 

தசய்யும் இடங்களைத் தளட தசய்த மூன்ைொவது மொநிலமொக பஞ்சொப் உருசவடுதத்ுை்ைது. 

❖ இந்த தளடயொனது பஞ்சொப் சட்டசளபயொல் நிளைபவை்ைப்பட்ட சடட்தத்ிை்கு குடியரசுத் 

தளலவர ்ரொம்நொத ்பகொவிந்த் ஒப்புதல் அைித்த பின்னர ்அறிவிக்கப்படட்து.  

❖ பல்பவறு வடிவங்கைில் புளகயிளல பயன்படுத்தப்படுவளதத் தகட தசய்யவும் 

புளகயிளலப் தபொருடக்ளைப் பயன்படுதத்ுவதொல் ஏை்படும் பநொய்களைத் தடுப்பதும் 

இந்த சட்டத்தின் குறிக்ககாள்களாகும். 

குறிப்பு 

❖ பஞ்சொப் மொநில சட்டமன்ைமொனது சிகதரட் மை்றும் மை்ை புளகயிளல தயொரிப்புகை் - 

பஞ்சொப் திருத்த மபசொதொ 2018 (விைம்பரத்திை்கொன தளட, விை்பளன மை்றும் 

வணிகத்திை்கொன ஒழுங்குமுளை, உை்பத்தி, வழங்கல் மை்றும் விநிபயொகம்) என்ற 

மகசாதாகவ இவ்வருடத்தின் மொரச் ்மொதத்தில் நிளைபவை்றியது. 

 

ெஷாக்ட் மகிளா திட்டம் 

❖ சஷொக்ட் மகிைொ திட்டத்ளத தனது மொநிலத்தில் தசயல்படுத்த இமொசச்லப் பிரபதச 

அளமசச்ரளவ ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

❖ இது குழுக்கை் மை்றும் சமூகப் தபொருைொதொர வைரச்ச்ி ஆகியவற்றுக்கு இகடகய ஒரு 

இளடமுகத்ளத அைிப்பதன் மூலம் கிரொமப்புைப் தபண்களுக்கு அதிகொரம் அைிக்கிைது. 

❖ பமலும் அந்த அரசு ஒரு குடும்பத்திை்கு 5 லடச்ம் ரூபொய் வளர பணமில்லொ மருதத்ுவ 

பசளவளய அைிக்கும் இமொசச்ல சுகொதொர திட்டத்ளத (Himachal Healthcare Scheme - HIMCARE) 

தசயல்படுத்தவும் முடிவு தசய்துை்ைது. 

 

புதெவா திட்டம் மற்றும் புதார் வனலப்பக்கம் துவக்கம் 

❖ மக்களுக்கு நிலப் பதிவுகளை கிளடக்கச ் தசய்வதை்கொக புபசவொ திட்டம் மை்றும் புதொர ்

வளலப் பக்கம் ஆகிய திட்டங்ககள ஆந்திரப் பிரபதசத்தின் முதல்வர ் துவங்கி 

இருக்கின்றார.் 
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❖ புபசவொ திட்டத்தின் கீழ் ஆந்திரப் பிரபதசத்தில் உை்ை ஒவ்தவொரு விவசொய 

நிலங்களுக்கும், கிரொமப்புை மை்றும் நகரப்்புை தசொதத்ுக்களுக்கும் புதொர ்

என்ைளழக்கப்படும் 11 இலக்க பிரதத்ிபயக அளடயொை எண் ஒதுக்கப்படும். 

❖ அளனதத்ு நில வருவொய் ததொடரப்ொன பரிவரத்்தளனகைொன மொை்றுதல், பதிவு தசய்தல் 

பபொன்ை அளனதத்ும் புதொர ்அடள்டயின் மூலமொகபவ தசயல்படுத்தப்படும். 

❖ தை்கொலிக புதொர ்எண்ணொனது 99 என்ற எண்ணுடனும் நிரந்தர புதொர ்எண்ணொனது 28 என்ற 

எண்ணுடனும் ததொடங்கும். அரசு நிலதமனில் 28 என்ற எண்கணத் ததொடரந்்து 00 என்ற 

எண்கள் இடம்தபறும். 

❖ இரண்டு வளகயொன புதொர ்அடள்டகை் உை்ைன. அகவயாவன 

o இ-புதொர ்(e-Bhudaar)  

o எம்-புதொர ்(M-Bhudaar) 

 

வடக்கு வங்காளத்தில் அந்நிய நிலப்பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு நில உரினம 

❖ வடக்கு வங்காளப் பகுதியின் அந்நிய நிலப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நில 

உரிகமககள வழங்குவதன் மூலம் அந்தப் பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் நிசச்யமற்ற 

எதிரக்ாலத்தின் சகாப்தத்கத முடிவுக்குக் சகாண்டு வருவதற்காக பமை்கு வங்கொை 

சட்டசளபயொனது பமை்கு வங்க நிலச ் சீரத்ிருத்த (திருத்தம்) மபசொதொ 2018 என்ற 

மகசாதாகவ  ஒருமனதொக நிளைபவை்றியுை்ைது. 

❖ ஆகஸ்ட் 1, 2015-ல் இந்தியொ மை்றும் வங்கொை பதசம் ஆகியளவ தமொத்தமொக 162 

நிலப்பகுதிகளைப் பரிமொறிக் தகொண்டன. 

❖ இந்த பரிமொை்ைமொனது, சுதந்திரத்திை்குப் பின்னரொக 7 தசொப்தங்கைொக நீடிதத்ு வந்த 

உலகின் மிகவும் சிக்கலொன எல்ளலப் பிரசச்ிளனளய முடிவுக்கு தகொண்டு வந்தது. 

❖ இந்த மபசொதொவொனது அந்நிய நிலப்பகுதி வொழ்மக்கை் முழுளமயொன இந்திய குடிமக்கை் 

என்ற தகுதிகயப் தபைவும் அளனதத்ு குடிமகன்களுக்கொன சலுளககை் மை்றும் 

உரிளமகளைப் தபைவும் உதவுகிைது. 

 

இந்தியாவின் இரண்டாவது உயரமான புத்தர் சினல 

❖ பீகொர ்முதல்வர ்நிதிஷ்குமார ்அம்மாநிலத்தின் நொைந்தொ மொவடட்த்தில் உள்ள  ரொஜ்கிரில் 

70 அடி  உயரமுை்ை புத்தர ்சிளலளயத்  திைந்து ளவத்தொர.் 
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❖ இது இந்தியொவின் இரண்டொவது உயரமொன புத்தர ்சிளலயொகும். 

❖ இது பகொரொ கட்படொரொ ஏரியின் நடுவில் 16 மீட்டர ்ஆரமுை்ை பீடத்தின் மீது நிறுவப்பட்டு 

இருக்கின்றது. 

❖ பகொரொ பகட்படொரொ ஐந்து மளலகைொல் சூழப்பட்ட ஒரு இயை்ளகயான ஏரியொகும். 

 

ஆயுஷ்மான் பாரத்னத அமல்படுத்துவதில் முதலிடம் 

❖ பதசிய சுகொதொர நிறுவனத்தின்படி, ஆயுஷ்மொன் பொரத ்- பிரதம மந்திரி ஜன் ஆபரொக்கியத் 

திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட்ட இரண்டு மொதங்கைில் குஜரொத் மொநிலமொனது இந்த 

திட்டத்கத சிைந்த தசயலொக்கம் புரிந்த மொநிலமொக உருசவடுதத்ு இருக்கின்றது. 

❖ ஏை்கனபவ 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதளனதயொத்த முக்கிய மந்திரி அம்ருதம் (MA Yojana) 

என்ை திட்டத்ளத தசயல்படுத்தி வந்தது குஜரொத்தின் தவை்றிக்கொன ஒரு கொரணமாகும். 

❖ தமிழ்நொடு இரண்டொவது இடத்திலும் சத்தீஸ்கர ் மூன்றாவது இடத்திலும் அதளனத் 

ததொடரந்்து கரந்ொடகொ மை்றும் மகொரொஷ்டிரொ ஆகியளவயும் உை்ைன. 
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ஜம்மு காஷ்மீர் ெட்டெனப கனலப்பு 

❖ ஜம்மு கொஷ்மீர ் மொநில ஆளுநர ் சத்யபொல் மொலிக் கடந்த நவம்பர ் 21, 2018 அன்று 

எதிரப்ொரொத விதமொக மொநில சட்டசளபளய களலத்தொர.் 

❖ பதசிய மொநொடட்ுக் கட்சி மை்றும் கொங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவுடன் புதிய அரளச 

அகமப்பதாக மக்கை் ஜனநொயகக் கட்சியின் (PDP – People Democratic Party) தளலவர ்

தமஹபூபொ முப்தி பகொரிக்ளக விடுத்த ஒரு மணிபநரத்தில் இந்த நடவடிக்ளக 

எடுக்கப்படட்ு இருக்கின்றது. 

❖ இதற்கு கீழ்க்கண்டவை்ளை கொரணங்களாக ஆளுநர ்கூறியுை்ைொர.் 

o மிகப்சபரிய அளவிலான பண பபரம் மை்றும் 

o தவவ்பவறு அரசியல் சித்தொத்தங்களை உளடய அரசியல் கட்சிகை் இளணந்து ஒரு 

நிளலயொன அரளச அளமப்பதில் உை்ை சொத்தியமின்ளம. 

 

பிரபலமானவரக்ள் , விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

க்சளய்ட்ஸ்தமன் விருது 2018 

❖ ஹொரவ்ரட்் பல்களலக் கழகமொனது, பநொபல் பரிசு தபை்ைவரொன மலொலொ யூசொப்ஸொகய 

(20), அவரின் தபண்கல்விளய பமம்படுதத்ும் பணிகளுக்கொக, க்சளய்டஸ்்கமன் விருது 2018 

என்ற விருகத வழங்குவதற்காக பதரந்்ததடுதத்ுை்ைது. 

 

❖ உலகதமங்கும் உை்ை மனிதரக்ளின் வொழ்க்ளகத் தரத்ளத பமம்படுதத்ும் 

தசயல்பொடட்ுக்கொக இந்த விருதொனது 125,000 அதமரிக்க டொலரக்ளை வழங்குகிைது. 

பின்னணி 

❖ மலொலொ 2014-ல் தனது 17வது வயதில் பநொபல் அகமதிப் பரிளசப் தபை்று பநொபல் பரிசு 

வரலொை்றில் இைம் வயதில் பநொபல் பரிளச தபை்ைவர ்என்ை தபருளமளய தபை்ைொர.் 
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❖ இவர ் இப்பரிசிகன குழந்ளதகள் நல உரிளம ஆரவ்லரான ளகலொஷ் சத்யொரத்்தியுடன் 

பகிரந்்து தகொண்டொர.் 

❖ இவளர தகௌரவிக்கும் வககயில் ஜூகல 21-ம் பததிளய ‘மலொலொ தினம்’ என ஐ.நொ சளப 

அறிவித்தது. 

 

ஹால் ஆப் தபம் (வாழ்த்தரங்கம்) 

❖ திருவனந்தபுரத்தில் இந்தியொ மை்றும் பமை்கு இந்தியத் தீவுகளுக்கிளடபயயொன ஐந்தொவது 

மை்றும் இறுதி ஒருநொை் பபொட்டி ததொடங்குவதை்கு முன் ஐசிசியின் ஹொல் ஆம் பபமில் 

இந்தியொவின் புகழ்தபை்ை கிரிக்தகட்டரொன ரொகுல் டிரொவிட் அதிகொரப்பூரவ்மொக 

இளணக்கப் பட்டார.் 

 

❖ தை்தபொழுது டிரொவிட் இந்தியொவின் 19 வயதுக்கு உட்படட்வரக்ளுக்கொன கிரிக்தகட் அணி 

மை்றும் இந்திய ‘A’ அணி ஆகிய அணிகளுக்குப் பயிற்சியாளராக உை்ைொர.் 

❖ முன்னொை் இந்திய கிரிக்தகட் அணித ்தளலவரக்ைொன பிஷன் சிங் பபடி, கவொஸ்கர,் கபில்  

பதவ் மை்றும் அனில் கும்ப்பை ஆகிபயொருக்கு அடுதத்ு ஹொல் ஆம் பபமில் இளணயும் 

ஐந்தொவது இந்திய வீரரொக ரொகுல் டிரொவிட் உருதவடுதத்ுை்ைொர.் 

 

100 - சிறந்த அயல்நாட்டு சமாழித் தினரப்படங்கள் 

❖ பிபிசியின் 100 சிைந்த அயல்நொடட்ு தமொழித் திளரப்படங்கை் பட்டியலில் சத்ய ஜித்கரயின் 

புகழ்தபை்ை கொவியமான ‘பகதர ்பாஞ்சொலி’ என்ற திகரப்படம் பசரக்்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ இந்தப் பட்டியலில் இடம் தபை்றிருக்கும் ஒபர இந்தியத் திளரப்படம் ‘பகதர ் பாஞ்சொலி’ 

ஆகும். 
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❖ இந்தப் பட்டியலில் ‘பகதர ்பாஞ்சொலி’ திளரப்படமொனது 15-வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் அகிரொ குபரொகசவொவின் “சசவன் சொமுரொய்” முதலிடத்தில் உை்ைது. 

❖ அதிக தரமதிப்பிடப்படட் திகரப்படங்களில் 27 திளரப்படங்கை் பிதரஞ்சு சமாழியிலும் 12 

திளரப்படங்கை் மொண்டரின் சமாழியிலும் 11 திளரப்படங்கை் இத்தொலி சமாழியிலும் 11 

திளரப்படங்கை் ஜப்பொனிய தமொழியிலும் உை்ைன. 

 

ராம்தாஸ் எம் பாய் 

❖ புது தில்லியில் இந்திய வரத்்தக மை்றும் ததொழிலக சளபயின் கூட்டளமப்பினொல் (FICCI- 

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன வொழ்நொை் 

சொதளனயொைர ்விருது டொக்டர ்ரொம்தொஸ் எம் பொய்க்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ ரொம்தொஸ் என்பவர ் மணிப்பொல் கல்வி மை்றும் மருத்துவக் குழுமதத்ின் தளலவரொக 

உை்ைொர.் பமலும் அவர ் மணிப்பொல் உயரக்ல்வி நிறுவனத்தின் தளலவர ் மை்றும் 

பவந்தரொகவும் உை்ைொர.் 

❖ டொக்டர ்ரொம்தொஸ் எம் பாய் பத்ம பூஷன் விருது தபை்றுை்ைொர.் 

 

நட்வரய்ா பிரபாகர் பன்ஷீகர் வாழ்நாள் ொதனனயாளர் விருது 

❖ புகழ்சபற்ற மரொத்தி நடிகரொன தஜயந்த் சவொரக்்கருக்கு மஹொரொஷ்டிர அரசின் நடவ்ரய்ொ 

பிரபொகர ்மன்ஷீகர ்வொழ்நொை் சொதளனயொைர ்விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது. இவர ்

திளரத ்துளையில் சிைந்து விைங்கியதை்கொக இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 

❖ சங்கீதொசச்ொரியொ அன்னொசொஹீப் கிரக்லாஸ்கர ் வொழ்நொை் சொதளனயொைர ் விருது 

புகழ்தபை்ை தபலொக் களலஞரொன விநொயக் பதொரட்டிை்கு வழங்கப்படவிருக்கிைது. 
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கனவுகளின் சிறு துணுக்குகள் : அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுயெரினத 

❖ ஏ.ஆர.் ரஹ்மொனின் சுயசரிளதயொன “கனவுகைின் சிறு துணுக்குகை் : அங்கீகரிக்கப்படட் 

சுயசரிளத” 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்03 அன்று தவைியிடப்பட்டது. 

 

❖ இந்த சுயசரிளதயொனது எழுத்தொைரொன கிருஷ்ணொ திரிபலொக் என்பவரொல் எழுதப்பட்டது. 

 

ெரவ்ததெ கல்வி விருது 

❖ கணிதவியலொைர ் மை்றும் சூப்பர ் 30 என்பனவை்றின் நிறுவனரொன ஆனந்த் குமொர ்

“சரவ்பதச கல்வி விருது” வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டொர.் 

❖ கல்வித ் துளையில் சிைந்த பங்கைிப்பிை்கொகவும் பல திைளமயொன மொணவரக்ைின் 

வொழ்ளவ எழுசச்ி தபைச ்தசய்ததை்கொகவும் இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்படட்து. 

 

தலாக் ஆயுக்தாவின் முதல் தனலவர் - தமகாலயா 

❖ பமகொலயொவில் முதல் பலொக் ஆயுக்தொவின் தளலவரொக தகௌஹொத்தி 

உயரநீ்திமன்ைத்தின் ஓய்வு தபை்ை நீதிபதி பிரணொய் குமொர ் முசரி என்பவருக்கு பதவிப் 

பிரமொனம் தசய்து ளவக்கப்படட்து. 
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❖ பலொக் ஆயுக்தொ என்பது அரசு அதிகொரிகளையும் பசரத்்தபதொடு மடட்ுமல்லொமல் முதல்வர,் 

துளண முதல்வர,் அளமசச்ரக்ை், சட்டமன்ைத்தின் சபொநொயகர ் மை்றும் துளண 

சபொநொயகர ் ஆகிய தபொது அலுவலரக்ை் மீதொன ஊழுல் குை்ைசச்ொடட்ுகளை 

விசொரிப்பதை்கொன வளகயில் அதிகொரமைிக்கப்பட்டிருக்கும் அளமப்பொகும். 

 

AIBA - சபண்கள் உலக ொம்பியன்ஷிப் 

❖ AIBA (International Boxing Association) தபண்கை் உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் 10-வது பதிப்பின் 

விளம்பரத் தூதரொக ஒலிம்பிக்கில் தவண்கலப் பதக்கம் தவன்ை எம்சி பமரி பகொம் பதரவ்ு 

தசய்யப்படட்ுை்ைொர.்  

 

❖ புது தில்லியின் இந்திரொ கொந்தி அரங்கில் நளடதபைவிருக்கும் 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன 

AIBA தபண்கை் உலக குதத்ுச ் சண்ளட சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் பங்ககற்கும் இந்திய 

அணிக்கு பமரி பகொம் தளலளம தாங்குகிறார.்  
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பன்னாட்டு சதானலத் சதாடர்பு ஒன்றிய உறுப்பினர் - இந்தியா 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2022 ஆம் ஆண்டு வகரயிலான 4 ஆண்டுகளுக்கு பன்னொடட்ு 

ததொளலத ்ததொடரப்ு ஒன்றியத்தின் (ITU- International Telecommunications Union) உறுப்பினரொக 

இந்தியொ மீண்டும் பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ 1952 ஆம் ஆண்டு முதல் பன்னொடட்ு ததொளலத் ததொடரப்ு ஒன்றிய ஆளணயத்தில் இந்தியொ 

நிரந்தர உறுப்பினரொக இருந்து வருகிைது. 

❖ சமீபத்தில் பன்னொடட்ு ததொளலத் ததொடரப்ு ஒன்றிய ததை்கு ஆசிய அலுவலகம் மை்றும் 

ததொழில்நுட்ப புத்தொக்க ளமயம் ஆகியவை்ளை புது தில்லியில் அளமக்க பன்னொடட்ு 

ததொளலத ்ததொடரப்ு ஒன்றியம் முடிவு தசய்துை்ைது. 

 

கிருஷ்ணா அய்யர் விருது 

❖ நீதியரசர ் வி. ஆர.் கிருஷ்ணொ அய்யர ் விருது பகசவொனந்தொ பொரதிக்கு 

வழங்கப்படவிருக்கிைது. இவ்விருது சட்ட உதவி மை்றும் நலம் என்ற அைக்கட்டளையொல் 

ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இவர ் வரலொை்றுச ் சிைப்புமிக்க உசச் நீதிமன்ை வழக்கொன “பகசவொனந்தொ பொரதி எதிர ்

பகரை அரசு வழக்கில்” (1973) மனுதொரரொக தசயல்பட்டொர.் இந்த வழக்கின் எண் 4A SCC 255 

ஆகும். இந்த வழக்கு அரசியலளமப்பின் அடிப்பளட கட்டளமப்புக் சகாள்கக என்பகத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

அருணிமா சின்கா – முறனவர ்(டாக்டர்) பட்டம் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில் எவதரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய உலகின் முதல் கககைை்ை தபண் என்ை 

தபருளமளய அளடந்த இந்திய மளலபயை்ை வீரரொன அருணிமொ சின்கொ தனது 

ஊக்கமைிக்கும் சொதளனகளுக்கொக தபருளமமிகு ஐக்கியப் பபரரசுப் 

பல்களலக்கழகத்தினொல் தகௌரவ முளனவர ்பட்டம் வழங்கப்படட்ிருக்கின்ைொர.் 

❖ கிைொஸ்பகொவில் நடந்த பட்டமைிப்பு விழொவில் 

ஸ்ட்ரொத்கிளைட் பல்களலக்கழகத்தினொல் சின்கொ 

தகௌரவ முளனவர ்பட்டம் அைிக்கப்படட்ொர.் 

❖ உலகின் உயரமொன சிகரத்தின் மீது ஏறிய முதல் இந்தியப் 

தபண்மணியொன பசப்சந்திரி பொலொல் அருணிமொ 

பயிை்சியைிக்கப்பட்டொர.் 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டு பம மொதம் 21-ம் பததியன்று, சின்கொ 8848 

மீட்டர ் உயரமுளடய சிகரத்தில் ஏறிய உலகின் முதல் 

கககைை்ை தபண்மணி என்ை சாதகனயாளராய் 

உருதவடுத்தொர.் 

❖ ஆப்பிரிக்கொ, ஐபரொப்பொ, ஆஸ்திபரலியொ மை்றும் ததன் 

அதமரிக்கொ ஆகிய கண்டங்கைில் உை்ை உயரமொன 

சிகரங்கைில் ஏறிய முதல் கககைை்ை தபண்மணி என்ை 
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தபருளமளய இவர ்அளடய இருக்கின்ைொர.் 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு இவர ்இந்தியொவின் குடிமகன்களுக்கொன நொன்கொவது உயரிய விருதொன 

பத்மஸ்ரீ விருதைிக்கப்படட்ொர.் 

 

பத்திரிக்னகத் துனறயில் நிபுணத்துவத்திற்கான IPI - இந்தியா விருது 2018 

❖ தி வீக் என்ை பத்திரிக்ளகயின் ஆசிரியர ் நம்ரதொ பிஜி அஹீஜொ 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன 

இந்தியாவின் சரவ்கதச பத்திரிக்ளக நிறுவன (International Press Institute - IPI) விருளத 

பத்திரிக்ளகத் துளையில் சிறந்த நிபுணதத்ுவத்திை்கொக வழங்கப் படட்ிருக்கின்ைொர.் 

❖ தி வீக் பத்திரிக்ளகயில் நம்ரதொ பிஜி அஹீஜொ சிைப்பு மூத்த பத்திரிக்ளக நிருபர ்ஆவொர.் 

❖ இவர ் அந்த விருதிளன நொகொலொந்தில் உை்ை இரகசிய முகொம்கை் மீதொன தனது 

பிரத்திபயக கடட்ுகரத் ததொடருக்கொக தபை்ைொர.் 

❖ இந்த விருது 2 லடச் ரூபொய் பரிசுத ்ததொளகளயயும், ஒரு பகொப்ளபளயயும், ஒரு பொரொடட்ுச ்

சொன்றிதளழயும் தகொண்டதொகும். 

❖ இதை்கொன பதரவ்ுக் குழு இந்தியொவின் முன்னொை் அட்டரன்ி தஜனரலொன பசொலி 

தசொரொப்ஜியொல் தளலளம தொங்கப்படட்து. 

  பத்திரிக்னகயில் நிபுணத்துவத்திற்கான IPI இந்தியா விருது 

❖ 2003 ஆம் ஆண்டு இந்திய சரவ்பதச பத்திரிக்ளக நிறுவனம் சிைந்த பசளவளய வழங்கும் 

இந்திய ஊடக நிறுவனம் அல்லது பத்திரிக்ளகயொைரக்ளுக்கு அவரக்ைது பசளவகய 

தகௌரவப்படுத்தி அங்கீகரிக்கும் வளகயில் இந்த வருடொந்திர விருதிளன ஏை்படுத்தியது. 

❖ இக்குழுமம் தனது முதல் விருளத 2002 ஆம் ஆண்டு குஜரொத்தில்  நடந்த கலவரத்ளதப் 

பை்றியும் அதை்குப் பிைகு நடந்த நிகழ்வுகளைப் பை்றியும் தசய்தியைித்தளமக்கொக 

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிக்ளகக்கு அைித்தது. 

 

இந்தியப் தபாட்டி ஆனணயம் - புதிய தனலவர ்

❖ நியமனங்களுக்கொன அளமசச்ரளவக் குழுவொனது (ACC - Appointments Committee of the Cabinet) 

முன்னொை் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகொரியொன அபசொக் குமொர ் குப்தொளவ இந்தியப் 

பபொட்டி ஆளணயத்தின் (CCI - Competition Commission of India) புதிய தளலவரொக 

நியமிதத்ுை்ைது. 

❖ இளடக்கொலத் தளலவரொகப் பணியொை்றிய சுதிர ் மிட்டலுக்கு மொை்ைொக இவர ்

நியமிக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ இந்தியப் பபொட்டி ஆளணயமொனது பபொட்டிச ் சட்டம், 2002-ன் கீழ் அளமக்கப்பட்ட நீதித் 

துளைளயப் பபொன்ை (Quasi-judicial) சட்டப்பூரவ் அளமப்பொகும். 

❖ இது 2003 ஆம் ஆண்டு அக்படொபரில் ஏை்படுத்தப்படட்து. இது 2009 ஆம் ஆண்டு பம மொதம் 

முழுகமயான தசயல்பொடட்ுக்கு வந்தது. 

❖ இந்த சட்டத்தின் பிரிவு 8(1)-ன் படி இந்தியப் பபொட்டி ஆளணயம் ஒரு தளலவகரயும், 

இரண்டு உறுப்பினரக்ளுக்கு குளையொமல் ஆறு உறுப்பினரக்ளுக்கு மிகொமல் 
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உறுப்பினரக்களயும் சகாண்டிருக்க வழிவளக தசய்கிைது. 

❖ தை்தபொழுது தளலவர ்மை்றும் 4 உறுப்பினரக்ை் இந்த ஆளணயத்தில் உை்ைனர.் 

❖ இந்த ஆளணயம் ததொடங்கப்படட்திலிருந்து கதரவ்ுக் குழு அல்லது தகொலிஜியம் பபொன்று 

தசயல்படட்ு வருகிைது.  

❖ இது மத்திய தபருநிறுவன விவகொரங்களுக்கொன அளமசச்கத்தின் கீழ் தசயல்படுகிைது. 

 

சடஸ்லா தறலவர் பதவி - எலான் மஸ்குக்குப் பதிலாக ராபின் சடன்தஹால்ம் 

பதவிதயை்பு 

❖ அசமரிக்கப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தகன ஆகணயதத்ுடன் சசய்து சகாண்ட 

ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக மின்சார மகிழுந்து வண்டித ் தயாரிப்பாளரான 

சடஸ்லாவின் தகலவர ் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா சசய்திட எலான் மஸ்க் ஒதத்ுக் 

சகாண்டிருக்கின்றார.் 

 

❖ ராபின் சடன்கொல்ம் சடல்ஸ்ட்ரா நிறுவனத்தில் உள்ள தனது தகலகம நிதியியல் 

அதிகாரி என்ற பதவிகயத் துறந்து விடட்ு 14 வருடங்களாக பதவியில் உள்ள மஸ்க்கின் 

பதவிகய ஏற்பார.் 

❖ இருந்தாலும் சடஸ்லாவின் தகலகம சசயல் அதிகாரியாகவும்,  இயக்குநராகவும் மஸ்க் 

அதன் மன்றத்தில் நீடிப்பார.் 

❖ 2004 ஆம் ஆண்டு சடஸ்லாவின் தகலவர ் மற்றும் தகலகம சசயல் அதிகாரி பதவிக்கு 

வந்த பின் மஸ்க் தனது நிறுவனத்தின் ஏகதனும் ஒரு சபாறுப்கபத ் துறப்பது என்பது 

இதுகவ முதன்முகறயாகும். 

 

ராஜா ராம் தமாகன் ராய் விருது 

❖ மூத்த பத்திரிக்ளகயொைர ்மை்றும் தி இந்து பதிப்பக குழுமதத்ின் தளலவரொன என். இரொம், 

புகழ்தபை்ை ரொஜொரொம் பமொகன் ரொய் விருதுக்குத் பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ பத்திரிக்ளகத் துளையில் சிைப்பொன பங்கைிப்ளப ஆை்றியதை்கொக இந்தியப் 

பத்திரிக்ளகக் கழகத்தொல் (Press Council of India - PCI) இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது. 
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❖ பமலும் இந்தியப் பத்திரிக்ளகக் கழகமொனது 2018 ஆம் ஆண்டில் பத்திரிக்ளகத் துளையில் 

சிைப்புதத்ுவத்திை்கொன பதசிய விருதுகளை தவன்ைவரக்ளையும் அறிவிதத்ுை்ைது.               

விருதுப் பிரிவு சபறுநர் பத்திரிக்றக / நாளிதழ் 

கிராமப்புற 

பத்திரிக்ககயியல் 

ரூபி சரக்்கார ் கதசபந்து 

ராகஜஷ் பரசுராம் கஜாஷ்கட புதரி நாளிதழ் 

கமம்பாடட்ுச ்சசய்திகள் விஎஸ் ராகஜஷ் ககரளா சகௌமுதி 

புககப்படப் பத்திரிக்கக – 

ஒற்கறச ்சசய்திகள் 

சுபாஷ் பால் ராஷ்டிரிய சொரா 

புககப்படப் பத்திரிக்கக -

புககப்பட சிறப்பம்சங்கள் 

மிஹிர ்சிங் பஞ்சாப் ககசரி 

சிறந்த ககல நாளிதழ்: 

கருதத்ுச ்சித்திரம், ககலிச ்

சித்திரம் மற்றும் விளக்கப் 

படங்கள் 

பி நரசிம்மா   நவ சதலுங்கானா 

❖ புதியதொக அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுை்ை “விளையொடட்ுச ் சசய்திகள்” என்ை பிரிவில் 

எந்ததவொரு விண்ணப்பமும் விருதுக்குத் தகுதி தபைவில்ளல. 

 

கலாெெ்ார பாரம்பரியத்திற்கான யுசனஸ்தகாவின் ஆசிய பசிபிக் விருது - 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் கலொசச்ொர மற்றும் பொரம்பரிய பொதுகொப்பிை்கொன யுதனஸ்பகொவின் 

ஆசிய-பசிபிக் விருதுகளுக்குத் கதரந்்சதடுக்கப்படட் தவை்றியொைரக்ை் சமீபத்தில் 

அறிவிக்கப்படட்ுை்ைனர.் 

❖ ஆஸ்திபரலியொ, சீனொ, இந்தியொ, ஜப்பொன் மை்றும் தொய்லொந்து ஆகிய ஐந்து நொடுகளைச ்

பசரந்்த 10 திட்டங்களை சரவ்பதச பொதுகொப்பு வல்லுநரக்ை் குழு அங்கீகரிதத்ுை்ைது. 

❖ இந்த விருதுகை் ஏை்படுத்தப்பட்டதின் 20வது ஆண்ளட அனுசரிக்கும் விதமொக 2019 ஆம் 

ஆண்டில் பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ை தவை்றியொைரக்ளுக்கு மபலசியொவின் பினொங்கில் 

இவ்விருதுகை் வழங்கப்படவிருக்கின்ைன. இந்த விருதுகை் முதன்முதலில் மபலசியொவின் 

பினொங்கில் 1999ம் ஆண்டு ஏை்படுத்தப்படட்ன. 

❖ இந்த நிகழ்சச்ியொனது மபலசியொவின் நகர புத்தாக்க தகொை்ளக அளமப்பின் சிந்தகன 

நகரதத்ுடன் இளணந்து நடத்தப்படவிருக்கிைது. 

வ.எண் பிரிவு சவற்றி சபற்ற அனமப்பு நாடு 

1. சிைப்புதத்ுவதத்ுக்கொன 

விருது 

20 ஆம் நூை்ைொண்டின் ததொடக்க 

கொல சிபஜொ-பசொபூன்-பகொபகொ 

புபைொட ்மசச்ியொகவப் 

புதுப்பித்தல் 

ஜப்பொன் 

2. தனிதத்ுவத்துக்கொன 

விருது 

லாபமொ ளமயம் லடொக்,  இந்தியொ 

3. சிறப்புத் தகுதிக்கொன 

விருது 

5 மொரட்ின் இடம் சிடன்ி, ஆஸ்திபரலியொ 

அஜிங் ஜூவொங் புஜியொன், சீனொ 

பஹொன்பஜொ கிடங்கின்              சய்தொமொ, ஜப்பொன் 
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வணிக வங்கி 

4. மொண்புமிகு 

குறிப்பீடுகை் 

தஹங்டொதஹசி நகரம் தஹய்பலொன்ஜியொங், 

சீனொ 

ரொஜொபொய் கடிகொர பகொபுரம்  

மை்றும் மும்ளப நூலகப் 

பல்களலக்கழக கட்டிடம் 

மும்ளப, இந்தியொ 

ருட்படொன்சீ முல்ஜி பஜதொ 

பவுண்படஷன் 

மும்ளப, இந்தியொ 

5. பொரம்பரிய சூழலில் 

புதிய வடிவளமப்பு 

தகௌமொய் பண்ளண 1955 சியொங் மொய், 

தொய்லொந்து 

ஹொரட்ஸ்் ஆளல அடிதலய்டு துகறமுகம், 

ஆஸ்திபரலியொ 

 

கிலுவி மறலயில் ஏறிய முதலாவது இந்தியர ்

❖ பப்புவொ நியூ கினியொவில் அளமந்துை்ை இரண்டொவது மிகப்தபரிய மளலயொன கிலுவி 

மளலயில் ஏறிய முதலொவது இந்தியரொக இந்திய மளலபயற்ற வீரரொன சத்யரூப் 

சித்தொந்தொ உருதவடுத்துை்ைொர.் 

 

❖ இவர ் இந்த மளலயின் உசச்ியான 4327 மீட்டளர அளடந்துை்ைொர.் பப்புவா 

நியூகினியொவில் உை்ை முதலொவது மிகப்தபரிய மளலயான வில்தகம் மளலக்கு அடுத்த 

இடத்தில் இது உள்ளது. 

❖ தை்தபொழுது வளர இவர ்7 எரிமளலகைில் 5 எரிமளலகைின் உசச்ிளய அளடந்து உை்ைொர.் 

 

முனின் பார்தகாதடாகி இலக்கிய விருது - 2018 

❖ அசொமில் 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன புகழ்தபை்ை முனின் பொரப்கொபடொகி இலக்கிய விருதின் 

தவை்றியொைரொக இைம் எழுத்தொைர ் மை்றும் விமரச்கரொன டொக்டர ் பதபொபூசன் பபொரொ 

அறிவிக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ இவர ்எழுதிய இலக்கிய விமரச்னமொன “நிரப்பொபசொன்” என்ை புத்தகத்திற்கு இவர ்ஆை்றிய 
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பங்கைிப்பிை்கொக இவ்விருது வழங்கி அவர ்தகௌரவிக்கப்பட்டொர.் 

❖ அசொமி தமொழியில் எழுதும் எழுத்தொைரக்ளை ஊக்கப்படுதத்ுவளத பநொக்கமொகக் 

தகொண்டு முனின் பொரப்கொபடொகி நிளனவு அைக்கட்டளையொல் இவ்விருது 

அறிவிக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டிை்கொன முனின் பொரப்கொபடொகி இலக்கிய விருதின் 23-வது பதிப்பின் 

தவை்றியொைர ்தான் எழுதிய “ஹரி ஜடு மது” என்ை சிறுகளதக்கொக அதன் எழுத்தொைரொன 

தலிம் தொஸ் ஆவார.்  

❖ இவ்விருது 1995 ஆம் ஆண்டு உருவொக்கப்படட்து. புகழ்தபை்ை எழுத்தொைர,் விமரச்கர ்

மை்றும் பத்திரிக்ளகயொைரொன முனின் பொரப்கொபடொகி என்பவரது தபயரில் இவ்விருது 

ஏை்படுத்தப்பட்டது.  

 

கப்பற் பனடத் துனணத் தனலவரான எம்பி அவாதி காலமானார ்

❖ இந்தியக் கப்பை் பளட வரலொை்றில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்ளதப் பிடித்தவரொன 

கப்பை்பளடத் துளணத ்தளலவர ்மபனொகர ்பிரகலத் அவாதி, மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் 

உள்ள சதொரொ மொவட்டத்தில் தனது தசொந்த கிரொமமொன வின்சச்ுருணியில் கொலமொனொர.்  

❖ இவர ்இந்தியக் கப்பை்பளடயின் உலகத்கதச ் சுை்றி வரும் சொகசங்ககள  நிகழ்தத்ுவதன் 

தந்ளத என்ைறியப்படுகிைொர.் 

 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டு நளடதபை்ை இந்தியொ மை்றும் பொகிஸ்தொனுக்கு இளடபயயொன பபொரில் 

இந்தியொவின் சொரப்ொக கிழக்கு பிரொந்தியப் கப்பை்பளடப் பிரிளவ அவர ்வழிநடத்தினொர.் 

இந்தப் கபாரில் எதிரி நொட்டின் நீரம்ூழ்கிக் கப்பளல வீழ்தத்ுவதை்கு இவரது 

நடவடிக்ளககை் உதவிகரமொனதொக இருந்தன. 

❖ இவர ் 1971 ஆம் ஆண்டின் பபொரில் ஐஎன்எஸ் கம்கமாரத்ொ கப்பலின் தளலளம 

அதிகொரியொக சிைப்பொகப் பணியொை்றியளதக் தகௌரவிப்பதை்கொக 1972 ஆம் ஆண்டில் வீர ்

சக்ரொ விருது வழங்கி   தகௌரவிக்கப்பட்டொர.் 

❖ 2007 ஆம் ஆண்டில் “சொகர ் பராக்கிரமம்” என்ற திட்டத்ளத அறிமுகப்படுத்தியதில் இவர ்

முக்கியப் பங்கு வகித்தொர.் சொகர ் பராக்கிரமம் என்பது இந்தியத் தயொரிப்பு பாய்மரப் 
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படகுகளில் தனியாக உலகம் முழுவதும் பயணம் பமை்தகொை்வதொகும். 

 

பிரான்சின் உயரிய குடிமகன் சகௌரவிப்பு விருது 

❖ பிரொன்சின் உயரிய குடிமகன்களுக்கொன விருதொன “ளநட் ஆப் தி லீஜியன் ஆப் ஹொனர”் 

என்ற விருது ஜவஹரல்ொல் சரீனுக்கு வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இவ்விருது இந்தியொவிை்கொன பிதரஞ்சுத் தூதரொன அதலக்ஸொந்தர ் தசக்லர ் என்பவரொல் 

வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்தியொ மை்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நொடுகளுக்கிளடபயயொன கலொசச்ொர ஒதத்ுளழப்ளப 

கமம்படுத்தியதிலும் பிரஞ்சு சமாழிகய ஊக்குவித்ததிலும் முக்கியப் பங்கொை்றியதை்கொக  

இவர ்இவ்விருளதப் தபை்றுை்ைொர.் 

❖ இவர ் தை்தபொழுது அளலயன்ஸ் பிரொன்காய்ஸ் என்ை அளமப்பின் நிரவ்ொகக் குழுவின் 

தளலவரொக உை்ைொர.் 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் துணிவிற்கான இலண்டன் பத்திரிக்னக சுதந்திர விருது 

❖ இந்தியொளவச ் பசரந்்த பகுதிபநரப் பத்திரிக்ளகயொைரொன சுவொதி சதுரப்வதி 2018 ஆம் 

ஆண்டின் துணிவிை்கொன இலண்டன் பத்திரிக்ளக சுதந்திர விருளத தவன்றுை்ைொர.் 

❖ பொரீகச ளமயமொகக் தகொண்ட Reporters Sans Frontier (RSF) அல்லது எல்ளலகைை்ை 

தசய்தியொைரக்ை் என்ற அளமப்பின் (ஐக்கிய இரொஜ்ஜியத்தில் உள்ள) லண்டன் 

பிரிவினொல் நடத்தப்பட்ட முதலொவது விருது வழங்கும் நிகழ்சச்ியின் பபொது இவர ்

இவ்விருளதப் தபை்ைொர.் 

❖ இவ்விருதிை்கு உலகம் முழுவதிலும் இருந்து 4 தவை்றியொைரக்ை் பதரந்்ததடுக்கப்படட்னர.் 

அவரக்ைில் சுவொதி சதுரப்வதியும் ஒருவரொவொர.் 

❖ இவர ்“I am a Troll: Inside the secret word of the BJP’s digital Army” என்ை புத்தகத்ளத எழுதியுை்ைொர.் 

 

இன்தபாசிஸ் பரிசு 2018 

❖ இன்கபாசிஸ் அறிவியல் அறக்கடட்கள (ISF - Infosys Science Foundation) தனது 10-வது ஆண்டு 

விழாவில் இன்கபாசிஸ் பரிசு 2018-க்கான ஆறு சவற்றியாளரக்கள சவவ்கவறு 

பிரிவுகளில் அறிவிதத்ுள்ளது.  

o நவகாந்தா பட் - சபாறியியல் மற்றும் கணினி அறிவியல் 

o கவிதா சிங் – மானுடவியல்  

o ரூப் மாலிக் - வாழ்க்கக அறிவியல் 

o நளினி அனந்த ராமன் - கணித அறிவியல் 

o S.K. சதீஷ் - இயற்பியல் அறிவியல் 

o சசந்தில் முல்கலநாதன் - சமூக அறிவியல் 
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❖ இன்கபாசிஸ்  பரிசானது இந்தியாவில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள், அறிவியலாளரக்ள், சமூக 

ஆய்வாளரக்ள் மற்றும் சபாறியாளரக்ளுக்கு இன்கபாசிஸ் அறிவியல் அறக்கட்டகளயால்  

வழங்கப்படும் வருடாந்திர  விருதாகும்.  

❖ ஒவ்சவாரு பிரிவிலும் விருது சபறுகவார ்22 காரட் தங்கப் பதக்கம், பாராடட்ுச ்சான்றிதழ் 

மற்றும் ஒரு லடச்ம் அசமரிக்க டாலர ்பரிசுப் பணம் ஆகியவற்கறப்  சபறுவர.் 

❖ இந்தியாவில் அறிவியல் ஆராய்சச்ிகய அங்கீகரிக்கும் மிக உயரந்்த பணப் பரிசுகளில் 

இதுவும் ஒன்றாகும். 

 

ஆண்டின் சிைந்த லா லிகா வீரர் விருது - சமஸ்ஸி 

❖ பாரச்ிகலானாவில் நகடசபற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் பாரச்ிகலானாவின் முன்னணி 

கால்பந்தாட்ட வீரர ்லிகயானல் சமஸ்ஸி, ஸ்பானிஷ் கால்பந்து லீக் கபாட்டிகளின் 2017-18 

காலத்திற்கான சிறந்த வீரராக கமக்ரா என்ற பத்திரிக்ககயால் அறிவிக்கப்பட்டார.் 

❖ கமலும் ஒவ்சவாரு வருடமும் லா லிகா கபாட்டியில் அதிக ககால்ககள அடித்தவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படும் பிசிசி டிராபிகயயும் சமஸ்ஸி இவ்விழாவில் சபற்றார.்  

❖ தன்னுகடய 36 கபாட்டிகளில் 34 ககால்ககள அடிதத்ு தனது விகளயாடட்ு வாழ்வில் 5வது 

முகறயாக பிசிசி டிராபிகய லிகயானல் சமஸ்ஸி  சபற்றுள்ளார.் சடல்கமா ஜாரர்ா 

என்பவர ்மடட்ுகம  அதிக முகறயாக  ஆறுமுகற இகதப் சபற்றுள்ளார.் 

❖ அடச்லடிககா மாட்ரிட்டின் ககால் கீப்பரான ஜான் ஒப்லாக் இந்த ஆண்டின் சிறந்த ககால் 

கீப்பராக கதரந்்சதடுக்கப்படட்ார.் 

❖ கமக்ரா என்பது ஸ்சபயின் நாட்டின் கதசிய தினசரி விகளயாடட்ு சசய்தித் தாளாகும். 
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யுனிசெப்பின் முதல் இனளஞரக்ளுக்கான தூதர ்

❖ இந்தியொவின் புகழ்தபை்ை தடகை வீரர ் மை்றும் ஆசிய விகளயாடட்ுப் கபாட்டிகைில் 

தங்கப் பதக்கம் தவன்ை தடகை வீரருமொன ஹிமொ தொஸ் ஐக்கிய நொடுகை் குழந்ளதகை் 

நிதியம் - இந்தியொவின் (யுனிதசப்) இகளஞரக்ளுக்கான தூதுவரொக நியமிக்கப்பட்டொர.் 

 

❖ இது நவம்பர ்14 அன்று நளடதபை்ை குழந்ளதகை் தின நிகழ்சச்ியில் யுனிதசப் அகமப்பால் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ நொட்டில் பிைந்த ஒவ்தவொரு குழந்ளதயும் தங்கள் வொழ்க்ளகயில் அவரக்ள் சிைந்த 

ததொடக்கத்திகனப் சபறுவகதயும் தங்களின் முழுத ் திைளனயும்  சபற்று 

கமம்படுவகதயும் உறுதி தசய்ய  மத்திய அரசுடன் இளணந்து யுனிதசப் இந்தியா 

பணிபுரிகிைது. 

 

வாழ்நாள் ொதறனயாளர் விருது - டாக்டர் மாரத்்தா பாரச்ரல் 

❖ புது தடல்லியில் நளடதபை்ை 6-வது இந்திய சமூக பசளவ கொங்கிரஸில் மளைந்த டொக்டர ்

மொரத்்தொ பொரத்ரல் ‘வொழ்நொை் சொதளனயொைர ்விருது‘வழங்கப்படட்ு தகௌரவிக்கப்படட்ொர.் 

❖ தபண் சமதத்ுவம், தபண்களுக்கு அதிகொரமைித்தல் மை்றும் பணியிடத்தில் பொலியல் 

துன்புறுத்தல் தடுப்பு ஆகியவை்றிை்கொக வொழ்நொை் முழுவதும் ஆை்றிய பணிகளுக்கொக 

இவர ்தகௌரவிக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ ஆப்கொனிஸ்தொனின் கொபூலில் உை்ை விருந்தினர ் மொைிளகயில் 2015 பம 13 அன்று 

நளடதபை்ை தீவிரவொதத ்தொக்குதலில் தகொல்லப்பட்ட 14 பபரக்ைில் இவரும் ஒருவரொவொர.் 

❖ தொக்குதலின் பபொது கொபூலில் உை்ை ஆகொ கொன் அைக்கட்டகளயுடனொன ஒரு 

பொலினதத்ுவப் பயிை்சிப் பயிலரகங்கத்தின் தகலகமகய அவர ் வகிதத்ுக் 

சகாண்டிருந்தார.் 
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ஆண்டின் உலகளாவிய சிறந்த இந்தியர் விருது 

❖ அபடொப் சிஸ்டம்ஸ் இன்க் நிறுவனத்தின் தளலளம நிரவ்ொக அதிகொரியொன சொந்தனு 

நொராயண் இந்த ஆண்டின் உலகைொவிய சிைந்த இந்தியர ்விருதிளன தவன்றுை்ைொர ் 

❖ அபடொப் சிஸ்டம்ஸ் என்பது புககப்படத் சதாகுப்பிகன தசய்ய உதவும் தமன்தபொருைொன 

பபொட்படொஷொப் மை்றும் டிஜிடட்ல் ஆவணங்களை படிக்க உதவும் PDF ஆகிய 

தமன்தபொருை்களைத்  தயொரிக்கும்  நிறுவனமொகும், 

❖ பொரச்ச்ூன் என்ை பத்திரிக்ளகயொல் அதன் 2018ம் ஆண்டின் ததொழில்துளை நபரக்ை் 

பட்டியலில் சொந்தனுவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தொர.் 

❖ இந்த பட்டியலொனது ‘கீழ்மட்டத்திலும் அதை்கு அப்பொலும்   கசகவககள வழங்கிகயார”் 

என்ற பிரிவில் 20 ததொழில்துளை நிரவ்ாகிககள தரவரிகசப்படுதத்ுகிறது. 

❖ நொராயண் இப்படட்ியலின் 12வது இடத்தில் உை்ைொர.் இப்படட்ியலின் முதலிடத்கத  

கொப்பீடட்ு நிறுவனமொன ப்ரொக்ரஸிவ் என்ற நிறுவனத்தின் தளலளம நிரவ்ொக அதிகொரி 

டிரிசியொ கிரிப்பித்  என்பவர ்பிடிதத்ுை்ைொர.் 

 

அலிக் பதம்சி 

❖ பிரபல விைம்பர ஆசொன் மை்றும் நொடக நடிகரான அலிக் பதம்சி மும்ளபயில் 

கொலமொனொர.்  

❖ இவர ்1982 ஆம் ஆண்டு தவைிவந்த வரலொை்றுத் திளரப்படமொன ‘கொந்தியில்’ முகமது அலி 

ஜின்னொவின் கதொபொத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமொனவர ்ஆவொர.் 

❖ இவர ் 2006 ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருது அைிக்கப்படட்ு தகௌரவிக்கப்படட்ொர.் பமலும் 

மும்ளபயின் விைம்பரக் கழகத்தொல் ‘நூை்ைொண்டின் விைம்பர நொயகன்’ எனவும் 

தபயரிடப்பட்டொர.் 

❖ பமலும் இவர ்சங்கீத நாடக அகொடமியின் தொகூர ்ரத்னொ விருதிகனயும் 2012ஆம் ஆண்டில் 

தபை்ைொர.் 

 

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான புதிய தனலனமப் பிரதிநிதி - BIS 

❖ சரவ்பதச தீரவ்ுகளுக்கொன பன்னொடட்ு வங்கியொனது (BIS - Bank for International Settlements) 

சித்தொரத்் திவொரிளய ஆசியொ மை்றும் பசிபிக் பிரொந்தியத்திை்கொன தளலளமப் 

பிரதிநிதியொக நியமிதத்ுை்ைது. இதை்குமுன் எலி ரிபமொபலொனொ இப்பதவிகய வகித்தார.் 

❖ ஹொங்கொங்கின் சிைப்பு நிரவ்ொகப் பகுதியில் உை்ை BIS-ன் ஆசிய மை்றும் பசிபிக் 

பிரொந்தியத்திை்கொன அலுவலகத்தில் சித்தொரத்் பணியொை்றுகிைொர.் 

❖ இவர ்ஆசியொ மை்றும் பசிபிக் பிரொந்தியத்தில் உை்ை மத்திய வங்கிகை் மை்றும் சரவ்பதச 

தீரவ்ுகளுக்கொன பன்னொடட்ு வங்கி ஆகியவை்றிை்கு இளடபய ஒதத்ுளழப்ளப 

அதிகப்படுதத் பணியொை்ைவிருக்கிைொர.்  



•   
•    
 
 
 
 

119 
 

  

 

❖ BIS என்பது சரவ்பதச நொணய மை்றும் நிதியியல் ஒதத்ுளழப்ளப ஏை்படுத்த மத்திய 

வங்கிகைொல் நிரவ்கிக்கப்படும் சரவ்பதச நிதியியல் நிறுவனமொகும். பமலும் BIS ஆனது 

மத்திய வங்கிகளுக்கு வங்கியொக தசயல்படுகிைது. 

❖ இது சுவிடச்ரல்ொந்தின் பபசல் நகரில் அகமந்துள்ளது. 

 

மத்திய அனமெெ்ர் அனந்த குமார ்- மனறவு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 12 அன்று பிபஜபியின் மூத்த தளலவரொன அனந்த குமொர ் (59) 

தபங்களுருவில் கொலமொனொர.் 

❖ இவர ்

o பம 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய இரசொயன மை்றும் உரங்கை் துளை அளமசச்ர ்

மற்றும் 

o 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூளல முதல் என்டிஏ (NDA) அரசின் மத்திய நொடொளுமன்ை 

விவகொரங்களுக்கொன அளமசச்ர ் 

ஆகிய இரு முக்கிய அளமசச்கத்தின் அளமசச்ரொகப் பணியொை்றியிருக்கிைொர.் 

❖ இவர ் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் சபங்களுரு சதற்கு நாடாளுமன்றத் சதாகுதியின் 

மக்களகவப் பிரதிநிதியாக 6 முகற கதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 

பனடத் தனலவரான குல்தீப் சிங் ெந்த்புரி - மனறவு 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்18 அன்று பளடத் தளலவரொன குல்தீப் சிங் சந்த்புரி பஞ்சொபின் 

தமொஹொலியில் கொலமொனொர.் 

❖ 1971 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ மை்றும் பொகிஸ்தொனுக்கு இளடபய ஏை்பட்ட லங்பகவொலொ 

பபொரில் “சிைந்த வீரரொக” குல்தீப் சிங் சந்த்புரி அறியப்படுகிைொர.் 

❖ இவர ்லங்பகவொலொ பபொரில் சிைப்பொக தசயல்பட்டதை்கொக நொட்டின் இரண்டொவது உயரிய 

வீர விருதொன மகொ வீர ்சக்ரொ விருளதப் தபை்றுை்ைொர.் 
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❖ 1971 ஆம் ஆண்டு பொகிஸ்தொனுக்கு எதிரொன பபொரில் பொகிஸ்தொளனச ் பசரந்்த 40க்கும் 

பமை்பட்ட பீரங்கிகளுடன் வந்த 2000 வீரரக்ளை, இந்தியொளவச ் பசரந்்த பளடத ்

தளலவரொன குல்தீப் சிங் சந்த்புரி 120 இந்திய வீரரக்ளைக் தகொண்டு இரொஜஸ்தொனில் 

உை்ை எல்ளலக் பகொடள்டப் பொதுகொத்தொர.் 

 

இந்திய அறுனவெ ்சிகிென்ெ நிபுணர் ெங்கத்தின் தனலவர் - ரகுராம் 

❖ புகழ்தபை்ை மொரப்கப் புை்றுபநொய்க்கொன அறுளவச ் சிகிசள்ச நிபுணரும், KIMS 

உஷாலடச்ுமி மொரப்க பநொய்களுக்கொன ளமயத்தின் இயக்குநருமொன ரகுரொம் இந்திய 

அறுளவச ் சிகிசள்ச நிபுணர ் சங்கத்தின் தளலவரொக பதரந்்ததடுக்கப்படட்ு 

இருக்கின்ைொர.் 

❖ இவர ் தகொல்கத்தொளவச ் பசரந்்த தொபமொனஸ் தசௌத்ரி என்பவளரத் பதொை்கடிதத்ு 

தளலவர ்பதவிக்கு பதரந்்சதடுக்கப்படட்ு இருக்கின்ைொர.் 

❖ இந்திய அறுளவச ் சிகிசள்ச நிபுணர ் சங்கத்தின் தகலகமயகமான சசன்கனயில் 

இத்பதரத்லுக்கு தளலளம பதரத்ல் அதிகொரியொக தசயல்பட்ட திரு. அரவிந்த் குமொர ்

என்பவரொல் இந்த முடிவு அறிவிக்கப்பட்டது.  

❖ ரகுரொம் பத்மஸ்ரீ விருது மை்றும் B.C. ரொய் பதசிய விருது ஆகியவை்ளை தவன்ைவர ்ஆவொர.் 

❖ இந்தியொவில் அறுளவச ் சிகிசள்சக்கொன குரலொக கருதப்படும் இந்திய அறுளவச ்

சிகிசள்சக்கொன நிபுணரக்ள் சங்கம், ஆசிய பசுபிக் பிரொந்தியத்தில் மிகப்தபரிய 

அறுளவச ்சிகிசள்ச நிபுணரக்ள் சங்கமொகும். 

❖ உலகத்தின் மிகப்தபரிய அறுளவச ் சிகிசள்சக்கொன நிபுணர ் சங்கம் அதமரிக்க 

அறுளவச ்சிகிசள்சக்கொன நிபுணரக்ைின் கல்லூரி ஆகும். 
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ஆசிய சுை்றுெச்ூழல் அமலாக்க விருதுகள் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூழல் திட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய சுற்றுசச்ூழல் அமலாக்க 

விருதிற்காக வனவிலங்கு குற்றத் தடுப்பு கழகம் (WCCB – Wildlife Crime Control Bureau) மற்றும் 

அதன் அமலாக்கத் தகலவர ்R.S. ஷரதக்தத் கதரந்்சதடுதத்ுள்ளது. 

❖ எல்கல கடந்த சுற்றுசச்ூழல் குற்றங்களுக்கு எதிராக கபாராடுவதில் அவரக்ளின் சிறந்த 

பங்களிப்பிற்காக முகறகய அகமப்பு மற்றும் தனிநபர ் என்ற பிரிவுகளில்  அவரக்ள்  

கதரந்்சதடுக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

❖ இந்த 2018 விருதானது UNEP உடன்  

o ஐ.நா. அபிவிருத்தி திட்டம் (UNDP – United Nations Development Programme) 

o மருந்துகள் மற்றும் குற்றங்களுக்கான ஐ.நா. அலுவலகம் (UNODC – United Nations Office 

on Drugs and Crime) 

o இன்டரக்பால்  

o USAID 

o ஃப்ரீலாண்ட் அறக்கட்டகள மற்றும் ஸ்வீடன் அரசு  

ஆகியவற்றுடன்  இகணந்து வழங்கப்படுகிறது. 

WCCB மை்ைம் அதன் பின்னணி 

❖ WCCB ஆனது நாட்டில் மத்திய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் வனதத்ுகற மற்றும் காலநிகல 

மாற்றத்திற்கான அகமசச்கத்தின் கீழகமந்த, வனவிலங்குகள் மீதான 

முகறப்படுத்தப்பட்ட குற்றங்களுக்கு எதிராக கபாராடும் சட்டப்பூரவ்மான பன்முக 

அகமப்பாகும். 

❖ இது வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ்  சட்டம் 1972  என்பகத திருத்தப்பட்டதன் மூலம் ஜூன் 

2007-ல் நிறுவப்பட்டது. 

❖ ஐ.நா. சுற்றுசச்ூழலால் இரண்டாவது முகறயாக இவ்விருதிகன WCCB இவ்வருடம் 

சபறுகிறது. 

❖ கடந்த வருடம் ‘குரம்ாகவப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கக’ என சபயரிடப்படட் குறிப்பிடட் 

வகக சாரந்்த வனவுயிரிகளுக்கான பாதுகாப்பு அமலாக்கத்கத ஒருங்கிகணத்தகம 

மற்றும் நடத்தியகம ஆகிய முயற்சிகளுக்காக இவ்விருது அதற்கு வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த நடவடிக்ககயானது உயிருள்ள ஆகமகள் மற்றும் அதன் உறுப்புககள சட்ட 

விகராதமாக  வரத்்தகம் மூலம் அதிகப்படுதத்ுவதற்கு எதிராக சசயல்படுவகத 

கநாக்கமாகக் சகாண்டது. 

 

வாழ்நாள் ொதறனயாளர் விருது - உஸ்தாத் அம்ஜாத் அலிகான் 

❖ இந்தியாவின் புகழ்மிக்க சாகராட் வல்லுநரக்ளில் ஒருவரான உஸ்தாத ் அம்ஜாத் 

அலிகானுக்கு வாழ்நாள் சாதகனக்கான சுமித்ரா சாரட் ராம் என்ற விருது புதுசடல்லியின் 

கமாமினி அரங்கில் வழங்கப்படட்து. 

❖ இது இந்திய பாரம்பரிய இகச வளரச்ச்ி மற்றும் கமம்பாட்டிற்காக இவரின் மகத்தான 
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பங்களிப்பிற்காக வழங்கப்படட்து. 

❖ இவர ்ஏற்கனகவ கீழ்க்கண்ட விருதுககளப் சபற்றுள்ளார.் 

▪ சங்கீத நாடக அகாதமியின் விருது 

▪ யுசனஸ்ககா விருது 

▪ யுனிசசப்பின் கதசிய தூதுவருக்கான விருது 

▪ ஜப்பானின் புகுகவா சபருகமமிகு கலாசச்ார பரிசு மற்றும் 

▪ ‘கமாண்டர ்ஆப் தி ஆரட்ர ்ஆப் ஆரட்ஸ்் அண்ட் சலட்டரஸ்்’ என்ற  பிரான்ஸ் 

நாட்டின் விருது 

❖ 1945-ல் குவாலியரில் பிறந்த இவர ் 2001 ஆம் ஆண்டில் பத்ம விபூஷன் விருதிகனப் 

சபற்றார.் 

❖ இந்த விருதானது ஸ்ரீராம பாரதிய கலா ககந்திராவின் நிறுவனரான சுமித்ரா சாரட் ராமின் 

சபயரால் வழங்கப்படுகிறது. 

 

உலகளவில் ஏற்புனடய சிந்தனனத் தனலவர் விருது 

❖ உலகைொவிய இளணயதை அளமப்பொன ICANN என்ற அகமப்பால் ஆதரிக்கப்படும் UASG 

(Universal Acceptance Steering Group) என்ற அகமப்பானது ரொஜஸ்தொனின் முதல்வர ்வசுந்தரொ 

ரொபஜவுக்கு ‘உலகைவில் ஏை்புளடய சிந்தளனத் தளலவர’் என்ற விருளத வழங்கியுை்ைது. 

 

❖ இந்த விருதொனது முதல்வர ் மை்றும் மொநில தகவல் ததொழில்நுட்பத் துளையின் 

கீழ்க்காணும் சீரிய தசயல்களை அங்கீகரிக்கும் தபொருடட்ு வழங்கப்படட்து. 

o இவ்விருது ரொஜஸ்தொனின் குடிமக்களுக்கு உை்நொடட்ு ‘இண்டிக்’ என்ற எழுதத்ுருவில் 

மின்னஞ்சல் முகவரிளய வழங்கும் ‘ரொஜ்தமயில்’ என்ற மின்னஞ்சல் பசளவளயத் 

ததொடங்கியதை்கொக வழங்கப்படட்து. 

❖ இந்த ரொஜ்தமயில் ததொழில்நுட்பமொனது ரொஜஸ்தொளன அடிப்பளடயொகக் தகொண்ட Data 
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XGen Technologies என்ற நிறுவனத்தொல் உருவொக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டில் ‘2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன சிைந்த முதல்வர’் விருதும் வசுந்தரொ ரொபஜவிற்கு 

வழங்கப் படட்ுள்ளது.   

 

இண்டர்தபால் அனமப்பின் புதிய தனலவர ்

❖ ததன்தகொரியொவின் கிம் பஜொங் யொங் இண்டரக்பால் அளமப்பின் புதிய தளலவரொக 

பதரந்்ததடுக்கப்பட்டொர.் 

❖ முதல்முளையொக துபொயில் நளடதபை்ை இண்டரக்பாலின் 87வது தபொதுச ்சளபயில் அதன் 

உறுப்பினரக்ைொல் இரண்டு ஆண்டு கொல அைவிை்கு இவர ்பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ைொர.் 

❖ இவர ் தபொதுசச்ளபயின் வொக்தகடுப்பில் தமொத்த வொக்குகைில் குகறந்தது மூன்றில் 

இரண்டு பங்கு வொக்குகளைப் தபை்று ரஷ்யொவின் அதலக்சொன்டர ் ப்பரொபகொப்சக்ளக 

பதொை்கடித்தொர.் 

❖ இவருக்கு முன் பதவி வகித்த மன்ங் ஹொங்தவய் ஊழல் குை்ைசச்ொடட்ுகை் கொரணமொக 

சீனாவில் சிளையிலளடக்கப்பட்டதன் சபாருடட்ு அவருகடய நான்கு ஆண்டு பதவிக் 

காலத்கத முழுகமயாக்கும் வககயில் கிம் பஜொங் யொங் 2020 வளர பதவி வகிப்பொர.்  

இண்டர்தபால் 

❖ இண்டரப்பொல் என்பது ஒரு உலகைொவிய கொவல்துளை கூட்டளமப்பு நிறுவனம் ஆகும். 

❖ இது 1923ல் சரவ்பதச குை்ைவியல் கொவல்துளை ஆளணயம் (International Criminal Police 

Commission) என்ை தபயரில் நிறுவப்பட்டது.  

❖ இதன் தளலளமயகம் பிரொன்சின் லிபயொனில் அளமந்துை்ைது. இந்தியொ உட்பட 194 

நொடுககள உறுப்பினரக்ைொக தகொண்ட இது உலக அைவில் ஒரு மிகப்தபரிய கொவல்துளை 

அளமப்பொகும். 

❖ இது சரவ்பதச பிரதிநிதிதத்ுவ அடிப்பளடயில் ஐக்கிய நொடுகை் சளபக்கு அடுத்ததொக 

இரண்டொவது மிகப்தபரிய சரவ்பதச அளமப்பொகும். 

 

யுனிசெப்பின் நல்சலண்ணத் தூதர ்

❖ சமீபத்தில் யுனிசசப்பின் ( UNICEF - The United Nations International Children's Emergency Fund) 

நல்தலண்ணத் தூதரொக தநட் பிைிக்ஸின் அறிவியல் புளனவு நொடகத்தின் நடிகரொன 

மில்லி பபொபி ப்ரவுன் நியமிக்கப்படட்ு இருக்கின்றார.் 

❖ எம்மி விருதுக்குப் பரிந்துளரக்கப்படட்ுை்ை 14 வயதுளடய இவர ் முதன்முளையொக 

நல்தலண்ணத் தூதர ்பதவிக்கு இைம் வயதில் நியமிக்கப்படட் நபர ்ஆவார.்  

❖ உலக குழந்ளதகை் தினமொன நவம்பர ்20 அன்று இந்த அறிவிப்பு தவைியிடப்பட்டது. 
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வடகிழக்குப் பிராந்தியத்திற்கான முதல் இனளஞர் பரப்புனர்  

❖ ஐ.நா. வின் சரவ்பதச குழந்ளதகளுக்கொன  அவசர நிதியமானது  (UNICEF - United Nations 

International Children’s Emergency Fund) குழந்ளதகைின் உரிளமகளுக்கொகப் பபொரொட 

வடகிழக்குப்  பிரொந்தியத்திை்கொன முதல் இளைஞர ் பரப்புனராக  (Youth Advocate)  

அஸ்ஸொமின் பிரபல பொடகியொன நஹீத் அப்ரின் (17)  என்பவகர  நியமிதத்ுை்ைது.  

 

❖ சமுதொயத்தில் மொை்ைத்ளதக் தகொண்டு வரும் முகவரக்ைொக தங்கை் குரளல 

பயன்படுதத்ுவதை்கொக யுனிதசஃப் இளைஞர ்பரப்புனரக்ளை ஈடுபடுதத்ுகிைது. 
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அணுெக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியத்தின் தறலவர ்

❖ புகழ்சபற்ற விஞ்ஞானியான நாககஸ்வரராவ் குண்டூர ் என்பவகர  அணுசக்தி 

ஒழுங்குமுகற வாரியத்தின் (Atomic Energy Regulatory Board-AERB) தகலவராக மத்திய அரசு 

நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ AERB-ன் தகலவராக இவரது நியமனம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும். 

அணுெக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியம் 

❖ இது 1983 ஆம்  ஆண்டு நவம்பர ் மாதம் மொராஷ்டிராவில் மும்கபகயத் 

தகலகமயிடமாகக் சகாண்டு ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

❖ இது 1962 ஆம் ஆண்டின் அணுசக்தித் சட்டத்தின் பிரிவு 27-ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட 

அதிகாரங்ககளப் பயன்படுத்தி இந்திய குடியரசுத் தகலவரால் அகமக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியாவில் சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்குத் கதகவயற்ற பாதிப்புககள 

ஏற்படுத்தாமல் அயனியாக்கும் கதிரவ்ீசச்ு மற்றும் அணுசக்திகயப் பயன்படுதத்ுவகத 

உறுதி சசய்வகத இதன் கநாக்கமாகும். 

❖ தற்கபாது இது முழுகநர தகலவர,் ஒரு அலுவல்வழி உறுப்பினர,் 3 பகுதி கநர 

உறுப்பினரக்ள் மற்றும் ஒரு சசயலாளர ்ஆகிகயாகர உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

புதிய தறலறம ததரத்ல் ஆறணயர் (CEC - Chief Election Commissioner) 

❖ மூத்த இந்திய குடிகமப் பணி அலுவலரான சுனில் அகராராகவ புதிய தகலகம கதரத்ல் 

ஆகணயராக குடியரசுத ்தகலவர ்நியமிதத்ுள்ளார.் 

❖ இவர ் டிசம்பர ் 01, 2018-ல் ஓய்வு சபறும் O.P. ராவத்திற்கு அடுத்ததாக 23-வது CEC ஆக 

பதவிகயற்கவுள்ளார.் 

❖ இவர ் இரண்டகர வருட காலத்திற்கு CEC ஆக பதவி வகிப்பார.் கமலும் 2019 சபாதுத் 

கதரத்லானது இவரது தகலகமயின் கீழ் நகடசபறும். 

 

பணிக் குழுவின் ஒருங்கிறணப்பாளர்  

❖ மத்திய கநரடி வரிகளுக்கான ஆகணயத்தின் உறுப்பினரான அகிகலஷ் ரஞ்சகன புதிய 

கநரடி வரிச ் சட்டத்கத வகரவு சசய்யும் பணிக் குழுவின் தகலவராக மத்திய 

நிதியகமசச்கம் நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ இவர ்சசப்டம்பர ்2018-ல் ஓய்வு சபறும் அரவ்ிந்த் கமாடிக்குப் பதிலாக பதவிகயற்கிறார.் 

❖ இந்த பணிக் குழுவானது நவம்பர ்2017-ல் அகமக்கப்படட்து. 

❖ இது 1961-ன் வருமான வரிச ் சட்டதக்த மதிப்பாய்வு சசய்யவும் நாட்டின் சபாருளாதார 

கதகவகளுடன் ஒத்திகசயக் கூடிய புதிய கநரம்ுக வரிச ் சட்டத்கத வகரவு சசய்யவும் 

அகமக்கப்பட்டது. 
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CII – EXIM வங்கி வணிக  விருது 

❖ தபங்களூருவில் நளடதபை்ை தரநிளல மொநொட்டில் பொரத ்மின்னனுவியல் நிறுவனமொனது 

(BEL - Bharat Electronics Limited) ஒரு முன்னுதொரணமொன நிறுவனமொக திகழ்வதொல் CII-EXIM 

(EXIM – Export and Import/ ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி) வங்கியின் வணிக விருதிளன 

சவன்றுை்ைது.   

❖ இந்த மொநொடொனது இந்திய ததொழில்துளை கூடட்கமப்பால் (Confederation of Indian Industry - 

CII)  ஏை்பொடு தசய்யப்படட்து.  

❖ BEL நிறுவனத்தின் தபங்களூரு வைொகம் CII-ஆல் முன்னுதொரணமொக திகழும் நிறுவனமொக 

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ள முதல் அரசு நிறுவனமொகும். 

❖ இதன் மை்ை 3 வைொகங்கைொன கொஸியொபொத், தசன்ளன, மசச்ிலிப்பட்டினம் ஆகியளவ 

சிைந்த வரத்்தகத்திை்கொன பிைொட்டினம் அங்கீகொரத்ளத தபை்ைன. 

CII – EXIM வங்கி வணிக விருது 

❖ வரத்்தக சிைப்புக்கொக CII-எக்ஸிம் வங்கியொல் வழங்கப்படும் மிக உயரந்்த விருது 

இதுபவயொகும். 

❖ இந்த விருதொனது இந்தியொவில் பபொட்டித ் தன்ளமளய அதிகரிப்பதை்கொக CII மை்றும் 

ஏை்றுமதி - இைக்குமதி வங்கியொல் உருவொக்கப்படட்ு வழங்கப்படுகின்ைது. 

❖ CII ஆனது நிறுவனங்களை 3 மட்டங்கைில் அங்கீகரிக்கிைது. அகவயாவன  பகொல்டு 

பிைஸ், பிைொட்டினம் மை்றும் மிக உயரந்்த விருது (Award at the highest). 

 

மத்திய பணியாளர் ததரவ்ு ஆறணயத்தின் தறலவர் 

❖ மத்திய பணியாளர ் கதரவ்ு ஆகணயத்தின் தகலவராக அரவ்ிந்த் சக்கஸனாகவ 

குடியரசுத்  தகலவர ்நியமனம் சசய்தார.் 

❖ இவர ் தனது  65வது  வயகத அகடயும்  வருடமான ஆகஸ்ட் 7, 2020 வகர அப்பதவிகய  

வகிப்பார.் 

❖ ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.எப்.எஸ், மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிககளத் கதரந்்சதடுப்பதற்காக புகழ்சபற்ற 

குடிகமப் பணி கதரவ்ிகன நடதத்ும்  இது ஒரு அரசியல் சாசன அகமப்பாகும். 

❖ இது அரசியலகமப்பின் 315வது விதியின் கீழ் நிறுவப்படட்ுள்ளது. இது குடியரசுத்  

தகலவரால் நியமனம் மற்றும் நீக்கம் கபான்றகவ சசய்யப்படக் கூடிய   ஒரு தகலவர ்

மற்றும் பதத்ு உறுப்பினரக்களக் சகாண்டது ஆகும். 

❖ இதன் தகலவர ்மற்றும்  உறுப்பினரக்ள் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயதிகன அகடயும் 

காலம்  வகர பதவி வகிப்பர.் 
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விறளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் வினளயாட்டுகள் 2018 

❖ வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் விளையொடட்ுப் பபொட்டியின் முதல் பதிப்பு மணிப்பூரின் இம்பொலில் 

நளடதபை்ைது. 

❖ மணிப்பூர ்80 தங்கம், 48 தவை்ைி மை்றும் 31 தவண்கலப் பதக்கங்கை் பசரத்்து தமொத்தமொக 

159 பதக்கங்களை தவன்று ஒடட்ுதமொத்த சொம்பியனொக மூடிசூட்டப்பட்டது. 

 

❖ அசாம் 140 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்கதயும், அருணாசச்லப் பிரகதசம் 76 

பதக்கங்களுடன் மூன்றாவது இடதக்தயும் ககப்பற்றின.  

❖ வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் விளையொடட்ுகை் 2018 ஆனது வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் கூட்டளமப்பின் 

நிரவ்ொகத்தின் கீழ் மணிப்பூர ்ஒலிம்பிக் சங்கத்தினொல் ஏை்பொடு தசய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ வடகிழக்கு ஒலிம்பிக் பபொட்டிகைின் 2வது பதிப்பு 2019 ஆம் ஆண்டு அருணொசச்லப் 

பிரபதசத்தில் நளடதபறும். 

 

2018 எகிப்து இனளதயார் & சிறுவர் ஓபன் 

❖ 2018-ன் எகிப்து இளைபயொர ் & சிறுவர ் ஓபன் பமளச பந்தொட்ட பபொட்டித் ததொடரானது 

எகிப்தின் ஷொரம்் எல் பஷக்கில் நளடதபை்ைது. 

❖ எகிப்தின் முஸ்தொபொளவத் பதொை்கடித்து இந்தியொவின் விஷொல் ரொஜ்வீர ்ஷொ மினிபகடட் 

சிறுவர ்ஒை்ளையர ்பட்டத்ளத தவன்ைொர.் 

❖ இைம் சிறுவர ் ஒை்ளையர ் பிரிவில் சீனொவின் டிங் விசியொனிடம் பதொல்வியுை்று 

இந்தியொவின் பரகன் அல்புரக்ுரக்் தவை்ைிப் பதக்கத்ளத தவன்ைொர.் 

 

சமக்சிகன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

❖ தலவிஸ் தஹமில்டன் தனது 5வது ஓடட்ுநர ் உலக சொம்பியன்ஷிப் பட்டத்ளத தவன்று 

ஜூவொன் மொனுபவல் ஃபொங்கிபயொவின் பொரம்ுலொ ஒன் சொதளனளய சமன் தசய்தொர.் 
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❖ பமக்ஸ் தவரஸ்்டப்பன் (தரட்புல்) தமக்ஸிபகொவில் நளடதபை்ை தமக்ஸிகன் கிரொண்ட் 

பிரிக்ளஸ தவன்ைொர.் 

❖ தசபொஸ்டியன் தவட்டல் (ஃதபரொரி) மை்றும் கிமி ளரக்பகொனன் ஆகிபயொர ்முளைபய 2வது 

மை்றும் 3வது இடத்ளதப் பிடித்தனர.் 

❖ தலவிஸ் தஹமில்டன் தமக்சிகன் கிரொண்ட் பிரிக்ளஸ நொன்கொவது இடத்தில் முடித்தொர.் 

❖ 3வது முளையொக இவர ் பந்தயத் தூரத்கத முழுவதும் முடிக்கொமபலபய ஓடட்ுநர ் உலக 

சொம்பியன்ஷிப் படட்தள்த தவன்றார.் 

❖ இவர ்ஏற்கனகவ 2008, 2014, 2015 மை்றும் 2017 ஆண்டுகைில் ஓடட்ுநர ்உலக சொம்பியன்ஷிப் 

படட்த்ளத தவன்றுை்ைொர.் 

 

சபண்கள்  சடன்னிஸ் கூட்டறமப்பு  (WTA) தகாப்றபயின் இறுதிப் தபாட்டி 

❖ சிங்கப்பூரில் நளடதபை்ை WTA (Women's Tennis Association) இறுதிப் கபாட்டியில் எலினொ 

விட்படொலினொ தனது விளையொடட்ு வொழ்க்ளகயில் மிகப்தபரிய படட்த்ளதக் ளகப்பை்றி 

WTA ளபனல்ஸ் டிரொபியில் தவை்றி தபை்ை முதல் உக்ளரனிய ஆட்டக்காரரொக 

உருசவடுத்துள்ளார.்  

❖ இவர ் 2017ம் ஆண்டின் அதமரிக்க ஓபன் சொம்பியனொன ஸ்பலொபன ஸ்டீபன்ளஸ வீழ்த்தி 

இப்படட்த்ளத தவன்ைொர.் 

❖ 2013-ல் தசரினொ வில்லியம்ஸ்க்குப் பிைகு பதொல்வியுறாமல் WTA இறுதிப் கபாட்டிக்கு 

தசன்ை முதல் ஆட்டக்கொரர ்இவபரயொவொர.் 

 

ஐல் ஆப் தமன் ெரவ்ததெ ெதுரங்க தபாட்டித் சதாடர் 2018 

❖ ஐக்கிய ரொசச்ியத்தின் ஐல் ஆப் பமன் மொகொணத்தில் உை்ை டக்லஸின் வில்லொ மரினொவில் 

ஐல் ஆப் பமன் சதுரங்கப் பபொட்டித் ததொடர ்2018 நளடதபை்ைது. 

❖ இந்தியொவின் கிரொண்ட் மொஸ்டர ் B. அதிபன் இங்கிலொந்தின் ளமக்பகல் ஆடம்ளஸ 

ஒன்பதொவது மை்றும் இறுதிச ் சுை்றில் வீழ்த்தி 6.5 புை்ைிகளுடன் மூன்ைொவது இடத்ளத 

சமநிளலயில் முடித்தொர.் 

❖ இவர ்இந்த பபொட்டித ்ததொடரின் சிைந்த இந்திய வீரர ்ஆவொர.் 

❖ பபொலந்ளதச ் பசரந்்த ரொபடொஸ்லொவ் பவொஜ்டொஸ்தஜக் இந்த பபொட்டியின் தவை்றியொைர ்

ஆவொர.் 

 

ஆசிய ஹாக்கி ொம்பியன்ஸ் டிராபி (ஆண்கள் ஹாக்கி) 

❖ ஓமனின் மஸ்கட் நகரத்தில் நடந்த ஆசிய ொக்கி சாம்பியன்ஸ் டிராபி இறுதி ஆட்டத்தில் 

இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் கூட்டாக இகணந்து சவற்றி சபற்றுள்ளன. 

❖ கடுகமயான மகழயின் காரணமாக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஆசிய ொக்கி 

சாம்பியன்ஸ் டிராபியின் கூடட்ு சவற்றியாளரக்ளாக அறிவிக்கப்படட்னர.் 
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❖ இந்தியா இந்தப் கபாட்டி முழுவதும் கதாற்கடிக்க முடியாத அணியாக  விளங்கியது. 

பாகிஸ்தான் இந்தியாவால் மடட்ுகம கதாற்கடிக்கப்படட்ு இருந்தது. 

❖ முன்னதாக இந்தியா 2011 மற்றும் 2016 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஆசிய ொக்கி சாம்பியன்ஸ் 

டிராபிகய சவன்று இருந்தது. 

 

ITTF (International Table Tennis Federation) சபல்ஜியம் ஓபன் 2018 

❖ சபல்ஜியத்தின்  டீ ொன் நகரத்தில் சரவ்கதச கமகசப் பந்தாட்டக் கூடட்கமப்பின்   

சபல்ஜியம் ஓபன் 2018 கபாட்டி  நடதத்ப்படட்து.  

❖ ஆண்கள் இரடக்டயர ் பிரிவின் அகரயிறுதி ஆடட்த்தில் சகாரிய அணியின் சியுங்மின் 

கசா மற்றும் கஜகெயுன் அன் என்ற கஜாடியிடம் இந்தியாவின் ஆண்டனி அமல் ராஜ் 

மற்றும் சனில் சஷட்டி கஜாடி கதால்வியகடந்து சவண்கலப் பதக்கத்கத சவன்றது. 

❖ இந்தியாவின் அய்ஹிகா முகரஜ்ி 21 வயதிற்கு கீழான சபண்கள் பிரிவில் சவள்ளிப் 

பதக்கம் சவன்றார.் அவர ் இறுதிப் கபாட்டியில் சகாரியாவின் யூஜின் கிம் என்பவரிடம் 

கதால்வி அகடந்தார.் 

 

21 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான சபல்ஜியம் ஓபன் 

❖ ITTF (International Table Tennis Federation) பசலஞ்ச ் தபல்ஜியம் ஓபன் பபொட்டியின் 21 

வயதிை்குடப்ட்படொருக்கான சபண்கள் ஒை்ளையர ் பிரிவில் இந்திய பமளசப் பந்தொட்ட 

வீரொங்களனயொன அய்ஹிகொ முகரஜ்ி தவை்ைிப் பதக்கம் தவன்ைொர.் 

❖ இவர ்இறுதிப் பபொட்டியில் சதன் தகொரியொவின் யூஜின் கிம்மிடம் பதொல்வியளடந்தொர.் 

 

 

பாரம்ுலா ஒன் பந்தயம் - 2020  

❖ 2020ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மொதம் பொரம்ுலொ ஒன் பந்தயத்ளத வியட்நொம் நடத்த இருக்கின்ைது. 

❖ பொரம்ுலொ ஒன் பந்தயத்ளத நடத்த உை்ை மூன்ைொவது ததன்கிழக்கொசிய நொடொக 
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வியட்நொம் உருதவடுத்துை்ைது. 

❖ இப்பந்தயம் அதன் தளலநகரொன ஹபனொயில் நடத்தப்பட இருக்கின்ைது. 

 

உலக சபருநிறுவன வினளயாட்டுகள் 

❖ 2019ம் ஆண்டு நவம்பர ் 6 முதல் 9ம் பததி வளரயில் உலக தபருநிறுவன 

விளையொடட்ுகைின் 23வது பதிப்ளப கத்தொர ்நடத்த உை்ைது. 

❖ மத்திய கிழக்குப் பகுதியில் உலக தபருநிறுவன விளையொடட்ுகை் நடத்தப்படுவது இதுபவ 

முதல் முளையொகும். 

❖ பமலும் முதல் முளையொக உலக தபருநிறுவன விளையொடட்ுகை் மின்னணு 

விளையொடட்ுக்களையும், எண்ணத்தின் அடிப்பளடயிலொன விளையொடட்ுக்களையும் 

பசரத்த்ுக் தகொை்ை இருக்கின்ைது. 

❖ 30 வருடங்களுக்கு முன்பு ஏை்படுத்தப்படட் உலக தபருநிறுவன விகளயாடட்ுகள் உள்ளூர,் 

பிராந்திய மற்றும் சரவ்கதச வியாபார விளையொடட்ுச ் சமூகத்ளத ஒன்பைொடு ஒன்ைொக 

ஒருங்கிளணக்க எண்ணுகின்ைது. 

 

பாரிஸ் மாஸ்டரஸ்் சடன்னிஸ் 

❖ பொரிஸ் மொஸ்டரஸ்் தடன்னிஸ் பபொட்டியின் இறுதி ஆடட்த்தில் 

கதரன் கசச்ொபநொவ், பநொவொக் பஜொபகொவிக்ளக வீழ்த்தி பட்டம் 

தவன்ைொர.் 

❖ கதரன் கசச்ொபநொவ் ரஷ்யொளவச ் பசரந்்த 22 வயதொன 

தடன்னிஸ் வீரரொவொர.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 04 அன்று பொரிஸ் மொஸ்டரஸ்் 

தடன்னிஸ் இறுதிப் பபொட்டியில் கதரன் கசச்ொபநொவிடம் 

பநொவொக் பஜொபகொவிக் பதொல்வியுை்ைொர.் ஆனொல் 2016 ஆம் 

ஆண்டு அக்படொபர ் 31 கததிக்குப் பிைகு முதன்முளையொக 

முதல் இடத்ளத அவர ்மீண்டும் பிடிதத்ுை்ைொர.் 

 

லுக்சிகா கும்கும் - WTA 

❖ மும்கபயில் உள்ள இந்திய கிரிக்தகட் மன்ை ளமதொனத்தில் நளடதபை்ை எல் அண்ட் டி 

மும்ளப ஓபனில் ரஷ்யொவின் இரினொ குபரொமொபசவொளவ தனது சிைப்பொன ஆட்டதத்ின் 

மூலம் வீழ்த்தி தொய்லொந்ளதச ் பசரந்்த லுக்சிகொ கும்கும் தனது முதலொவது WTA (Women's 

Tennis Association) பட்டத்ளத தவன்ைொர.் 
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ொரச்லாரல்க்ஸ் ஓபன் 

❖ இந்தியொவின் சுபன்கர ் பத ஐந்தொவது இடத்திலுை்ை ரொஜீவ் ஆஸ்தசப்கப பநரத்சட்டில் 

வீழ்த்தி சூப்பர ் 100 பபட்மின்டன் பபொட்டியின் சொரத்லொரல்க்ஸ் ஓபன் பபட்மின்டன் 

சாம்பியன்ஷிப் படட்தள்த தவன்ைொர.் 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் சுபன்கரின் முதலொவது பட்டம் இதுவொகும். 

 

❖ தசக் குடியரசில் மொரச்ச்ில் நளடதபை்ை கொபல் சரவ்பதச பபொட்டியில் இவர ் இரண்டொம் 

இடத்ளதப் தபை்று பபொட்டிளய நிளைவு தசய்தொர.் 

 

னெதமான் னபல்ஸ் - 13வது தங்கம் 

❖ கத்தொரின் பதொஹொவில் நளடதபை்ை உலக ஜிம்னொஸ்டிக்ஸ் சொம்பியன்ஷிப் (Gymnastics) 

பபொட்டியில் தனது வொழ்நொைில் 13-வது தங்கப் பதக்கத்ளத தவன்ைதன் மூலம் ளசபமொன் 

ளபல்ஸ் வரலொை்று சொதளன பளடதத்ுை்ைொர.் 

❖ உடை்பயிை்சி வீரர ் கவிளக மொடம், விட்டம், சீரை்ை சட்டகம் மை்றும் தளர ஆகிய நொன்கு 
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இடங்கைில் தங்கள் திறகமகய சவளிப்படுத்திட கவண்டும். 

 

❖ பமலும் நான்கு தனி நபர ்உலகப் பதக்கங்ககள தவன்ை முதலொவது சபண்மணியாகவும் 

கசகமான் உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டில் நளடதபை்ை ரிபயொ ஒலிம்பிக்கில் ளசபமொன் 4 தங்கப் பதக்கங்களை 

தவன்றுை்ைொர.் 

 

ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் ொம்பியன்ஷிப் 

❖ குளவத் நகரில் நளடதபை்ை 11-வது ஆசிய துப்பொக்கி சுடுதல் பபொட்டியில் 10 மீடட்ர ் ஏர ்

ளரபிை் பிரிவில் இந்தியொவின் இைம் துப்பொக்கி சுடும் வீரரக்ைொன திவ்யொன்ஷ் சிங் 

பன்வொர ் மை்றும் இைபவனில் வைரிவன் ஆகிபயொர ் தவை்ைி மை்றும் தவண்கலப் 

பதக்கங்களை தவன்றுை்ைனர.் 
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ெவ்ரப் தநத்ராவல்கர் - அசமரிக்க கிரிக்சகட் அணித்தனலவர ்

❖ கொரத்னல் பல்களலக்கழகத்தில் கணினி அறிவியல் படிப்பதை்கொக 27 வயது நிரம்பிய 

சவ்ரப் பநத்ரொவல்கர ் மும்ளப மீடியம் அணியிலிருந்து விலகினொர.் இவர ் அதமரிக்க 

பதசிய கிரிக்தகட் அணியின் தளலவரொக உருதவடுதத்ுை்ைொர.் 

❖ இவர ் 2010 ஆம் ஆண்டில் நளடதபை்ை 19 வயதுக்குடப்ட்படொருக்கொன உலகக் பகொப்ளப 

கிரிக்தகட் பபொட்டியில் இந்தியொவின் சொரப்ொக அதிக விக்தகடட்ுகளை வீழ்த்தினொர.் 

பமலும் இவர ்ரஞ்சிக் பகொப்ளபயிலும் ஒரு பருவத்தில் விளையொடியுை்ைொர.் 

 

சதற்காசிய கால்பந்துக் கூட்டனமப்பு - 15 வயதிற்கு உட்பட்தடாருக்கான 

ொம்பியன்ஷிப் 

❖ பநபொைத்தின் லலித்பூரில் நளடதபை்ை ததை்கொசிய கொல்பந்துக் கூட்டளமப்பின் (South Asian 

Football Federation - SAFF) 15 வயதிை்கு உட்பட்படொருக்கொன சொம்பியன்ஷிப் பகொப்ளப 

கொல்பந்துப் பபொட்டியில் வங்கபதசம் பொகிஸ்தொன் அணிளய 3-2 என்ை கணக்கில் 

தபனொல்டி ஷீட ்அவுட் முளையில் வீழ்த்திக் பகொப்ளபளயக் ளகப்பை்றியது. 

❖ வங்கபதசம் உள்பட ஆறு அணிகை் விளையாடும் 15 வயதிை்கு உடப்ட்படொருக்கொன 

ததை்கொசிய கொல்பந்துக் கூட்டளமப்பின் சொம்பியன்ஸ் பகொப்ளபளய அளனதத்ு 

பபொட்டிகைிலும் தவை்றி என்ை சொதளனயுடன் வங்கபதசம்  ளகப்பை்றியிருக்கின்ைது. 

 

❖ பபொட்டிளய நடதத்ும் நொடொன பநபொைத்ளத 1-0 என்ை கணக்கில் வீழ்த்தி இந்தியொவொனது 

இந்த SAFF சொம்பியன்ஷிப் பபொடட்ியில் மூன்ைொவது இடத்தில் தவண்கலப் பதக்கத்ளத 

தவன்ைது. 

❖ இந்தியொவிை்கொன தவை்றி வீரரொக தலசச்ு வன்லொல் ரூதத்பலொ பகொல் அடித்தொர.்  

 

ஸ்கீட் தபாட்டியில் இந்தியாவின் முதலாவது தங்கப்பதக்கம் 

❖ தீபொவைி பண்டிளகயன்று குளவத்தில் நளடதபை்ை 8வது ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் 
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(ஷொடக்ன்/ Shotgun) சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் ஆண்களுக்கொன ஸ்கீட் பபொட்டியின் 

இறுதி ஆடட்த்தில் தங்கப் பதக்கத்ளத தபை்று அங்கத் வீர ் சிங் பொஜ்வொ வரலொறு 

பளடதத்ுை்ைொர.் 

 

❖ கண்டங்கை் அடிப்பளடயிலொன அல்லது உலகம் முழுவதுமொன விளையொடட்ுப் பபொட்டி 

ஏபதனும் ஒன்றில் தங்கப் பதக்கம் தபை்ை முதல் இந்திய ஸ்கீட் துப்பாக்கி சுடுதல் வீரரொக 

பொஜ்வொ உருதவடுதத்ுை்ைொர.் 

 

எகானா கிரிக்சகட் னமதான சபயர ்மாற்றம் 

❖ முன்னொை் பிரதமர ்அடல் பிகொரி வொஜ்பொயின் மளைவிை்குப் பின்பு உத்தரப் பிரபதசத்தின் 

தளலநகரொன லக்பனொவில் புதிதொக கட்டப்படட்ுை்ை எகொனொ கிரிக்தகட் ளமதொனத்தின் 

தபயளர மொை்ை அம்மொநில அரசு முடிவு தசய்துை்ைது. 

❖ இதற்குப் பிறகு இந்த ளமதொனம் “பொரத ரத்னொ அடல் பிகொரி வொஜ்பொய் சரவ்பதச 

கிரிக்சகட் கமதானம்” என்ைளழக்கப்படும். 

❖ இந்த ளமதொனம் தனது முதல் சரவ்கதச கபாட்டியாக இந்தியொ மை்றும் பமை்கிந்தியத் 

தீவுகளுக்கிளடபய நகடசபற்ற T-20 கிரிக்தகட் பபொட்டிளய நடத்தியது. 

 

T20 - 4 ெதம் அடித்த முதலாவது கிரிக்சகட் வீரர ்

❖ சமீபத்தில் T-20 சரவ்பதசப் பபொட்டியில் 4 சதம் அடித்த முதலொவது கிரிக்தகட் வீரரொக 

பரொகித ்சரம்ொ உருவடுதத்ுை்ைொர.் 

❖ லக்பனொவில் நளடதபை்ை தவஸ்ட் இண்டீசிை்கு எதிரொன இரண்டாவது T-20 சரவ்பதச 

பபொட்டியில் இவர ்இசச்ொதளனளய நிகழ்த்தினொர.் 
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❖ பமலும் இவர ்T-20 பபொடட்ியில் இரண்டு சதம் அடித்த முதலொவது அணித ்தளலவரொகவும் 

உருதவடுத்துை்ைொர.் 

❖ பமலும் ஒருநொை் கிரிக்தகட் பபொடட்ிகைில் 3 முளை 200 ரன்களைக் கடந்த ஒபர கிரிக்தகட் 

வீரர ்பரொகித் சரம்ொ மடட்ுகம ஆவார.் 

 

ஆசிய ஸ்னூக்கர் பட்டம் 

❖ சீனொவின் ஜினொனில் நளடதபை்ை ஆசிய ஸ்னூக்கர ் பபொட்டியின் இறுதி ஆடட்த்தில் 

சீனொவின் ஜு தரட்டிளய 6-1 என்ை தசட் கணக்கில் வீழ்த்தி ஆசிய ஸ்னூக்கர ் படட்தள்த 

தவன்ை முதலொவது இந்திய வீரரொக பங்கஜ் அத்வொனி உருதவடுதத்ுை்ைொர.் 

❖ பங்கஜ் அத்வொனி 19 முளை உலக சொம்பியன் பட்டம் தபை்றுை்ைொர.் 

❖ பமலும் இவர ்பில்லியரட்ஸ்் மை்றும் ஸ்நூக்கர ்பபொட்டிகளுக்கொக பத்ம பூஷண், பதம் ஸ்ரீ, 

இரொஜீவ் கொந்தி பகல் இரத்னா, அரஜ்ுனா விருது ஆகிய விருதுகளை தவன்றுை்ைொர.் 

 

பிதரசிலிய கிராண்ட்பிரிக்ஸ் 

❖ பிபரசிலில் நளடதபை்ை பிபரசிலிய கிரொண்ட் பிரிக்ஸில் 5 முளை உலக சொம்பியனொன 

லூயிஸ் ொமில்டன் தவை்றி தபை்ைொர.் 

❖ இது லூயிஸிற்கு 2018ம் ஆண்டில் 10-வதும் மை்றும் தனது விளையொடட்ு வொழ்க்ளகயில் 72-

வது தவை்றியுமொகும். 
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❖ தமரச்ிடிஸ் ஆனது தயொரிப்பொைரக்ளுக்கொன சொம்பியன்ஷிப்ளப ததொடரந்்து 5வது 

முளையொக தவன்றுை்ைது. 

❖ பமக்ஸ் தவரஸ்்டதபன் (தரட்புல்) இரண்டொவதொகவும் அவளரத் ததொடரந்்து கிமி 

ளரக்பகொனன் என்பவரும் (ஃதபரொரி) பந்தயத்கத முடித்தனர.் 

 

புசெௌ சீனா ஒபன் 2018 

❖ புதசௌ சீனொ ஓபன் 2018 பூப்பந்தொட்ட பபொட்டித ்ததொடர ்நவம்பர ்6 முதல் 11 வளர சீனொவின் 

புதசௌவில் நளடதபை்ைது. 

❖ இது உலக பூப்பந்தொட்ட சம்கமளனத்தின் (BWF - Badminton World Federation) 23வது பபொட்டித ்

ததொடரின் சுை்றுப் பயணமொகும். இது சீன மொஸ்டரஸ்் சொம்பியன்ஷிப்பின் ஒரு 

பகுதியொகும். 

❖ இந்தப் கபாட்டி BWF ஆல் அனுமதிக்கப்படட்ு சீன பூப்பந்தொட்ட சங்கம் மூலமொக ஏை்பொடு 

தசய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ பசொ ளடன் தசன்கனத ் (சீன ளதபப) பதொை்கடித்து ஜப்பானின் தகண்படொ பமொபமொபடொ 

ஆடவர ்ஒை்ளையர ்பட்டத்ளத தவன்ைொர.் 

❖ ஜப்பொனின் நொபசொமி ஒகுஹொரொளவ வீழ்த்தியதன் மூலம் சீனொவின் தசன் யூஃதபய் 

மகைிர ்ஒை்ளையர ்பட்டத்ளத தவன்ைொர.் 

 

11 வது ஆசிய காற்று துப்பாக்கி ொம்பியன்ஷிப் 

❖ குளவத் நொட்டின் குளவத் நகரில் உை்ை பஷக் சபொ அல் அஹ்மத் ஒலிம்பிக் துப்பொக்கி 

சுடும் வைொகத்தில் 11வது ஆசிய கொை்று துப்பொக்கி சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டி நளடதபை்ைது. 

❖ இந்தியொளவச ்பசரந்்த இளைபயொர ்துப்பொக்கி சுடும் வீரரக்ை் 4 தங்கம், 5 தவை்ைி மை்றும் 

2 தவண்கலம் உட்பட 11 பதங்கங்களை தவன்ைனர.் 
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❖ மனு பொஸ்கர ்மை்றும் சவுரப் சவுத்ரி ஆகிபயொர ் 10 மீட்டர ்கரபிள் கலப்புக் குழு பிரிவில் 

தங்கம் தவன்ைனர.் 

❖ இவரக்ை் 485.4 புை்ைிகளைப் தபை்று இளைபயொர ்உலக சொதளனளய தகரத்்தனர.் 

❖ இைபவனில் வொைறிவன் & ஹிருதய் ஹஜரிகொ – தங்கம் (10 மீ கரபிள் கலப்பு இளைபயொர ்

அணி). 

❖ சவுரப் சவுத்ரி - தங்கம் (10 மீ கொை்று துப்பொக்கி ஆடவர ்இகளபயொர)் 

❖ சவுரப் சவுத்ரி, அரஜ்ூன் சிங் சீமொ & அன்பமொல் தஜயின் - தங்கம் (10 மீ கொை்று துப்பொக்கி 

இளைபயொர ்குழு) 

 

சபட் தகாப்னப 2018 

❖ தசக் குடியரசில் நளடதபை்ை பபொட்டியில் 8 ஆண்டுகைில் 6-வது முளையொக தபட் 

பகொப்ளப 2018 என்ற ககாப்கபகய தசக் குடியரசு தவன்றுை்ைது. 

 

❖ தபட் பகொப்ளபயொனது ஒரு சரவ்பதச தபண்கை் தடன்னிஸ் பபொட்டியொகும். 

❖ தசக் குடியரசொனது இறுதிப் பபொட்டியில் நடப்பு சொம்பியனொன அதமரிக்கொளவ 3-0 என்ை 

கணக்கில் வீழ்த்தி பகொப்ளபளய தவன்ைது. 

❖ 1993ம் ஆண்டில் தசக்பகொஸ்பலொவாக்கியொவிலிருந்து பிரிந்து தசக் குடியரசு 

உருவொக்கப்பட்ட நொைிலிருந்து அதமரிக்கொவிை்கு எதிரொன முதல் தவை்றி இதுபவயொகும். 

❖ அதமரிக்கொவொனது இதுவளர 18 தபட் பகொப்ளபகளை தவன்றுை்ைது.  

❖ தசக் குடியரசின் லூசி சஃபபரொவொ மை்றும் தஹலனொ சுபகொவொ ஆகிபயொருக்கு தபட் 

பகொப்ளப அரப்்பணிப்பு விருதுகை் வழங்கப்பட்டன. 
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உலக காலுறதெ ்ெண்றட (Kick Boxing) ொம்பியன்ஷிப் 

❖ 2018 நவம்பர ்5 முதல் 10 ஆம் கததி வளர அரத்ஜன்டினொவில் நளடதபை்ை உலக கொலுளதச ்

சண்ளட சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் 15 வயதொன கொஷ்மீர ் மொணவரொன ஆபித ் ஹமீது 

தங்கப் பதக்கம் தவன்ைொர.் 

❖ ஆபித் ஹமீது 52 கிபலொ பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் தவன்ைொர.் இந்தப் பபொட்டித ்ததொடரில் 

இந்தியொவிலிருந்து தங்கம் தவன்ை ஒபர வீரர ்இவபரயொவொர.்  

❖ 3 கொஷ்மீர ்வீரரக்ை் உட்பட மற்ற 8 வீரரக்ை் இதில் தவை்ைிப் பதக்கம் தவன்ைனர.் 

❖ மொஸ்டர ்ஹொஷிம், M.S.அப்பரொவ் மை்றும் Mr.இரஷ்ொத் அஹமத் கொனி ஆகிபயொர ்தவை்ைிப் 

பதக்கம் தபை்ைவரக்ைில் அடங்குவர.் 

 

உலக தமறெப் பந்தாட்ட  ொம்பியன்ஷிப் 

❖ மியொன்மரின் யொங்பகொனில் நளடதபை்ை பமளசப் பந்தாட்டத்தின் IBSF 

சொம்பியன்ஷிப்பில் 150-UP என்ற பிரிவில் இந்திய வீரரொன பங்கஜ் அத்வொனி தவை்றி 

தபை்ைொர.் 

❖ இது 150-UP என்ற பிரிவில் இவரின் மூன்ைொவது பநர ் IBSF (International Billiards and Snooker 

Federation) கமகசப் பந்தொட்ட தவை்றியொகும். 

❖ இவர ்இறுதிப் பபொட்டியில் மியொன்மரின் பநொய் த்பவ ஓளவத் பதொை்கடித்து உலக பமளசப் 

பந்தொட்டத்தின் (150-Up) 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான சாம்பியன்ஷிப் படட்தள்த தவன்ைொர.் 

❖ இந்த தவை்றியின் மூலமொக இவர ் தனது உலக அளவிலான பட்டங்களை 20 ஆக 

உயரத்்தியுை்ைொர.் 

❖ இவர ்இதை்கு முன்னதொக 2016 ஆம் ஆண்டில் தபங்களூருவில் நளடதபை்ை பபொட்டியிலும், 

2017 ஆம் ஆண்டில் கத்தொரின் கதாகொவில் நளடதபை்ை பபொட்டியிலும் 150-Up என்ற பிரிவில் 

இரண்டு பட்டங்களையும் தவன்றுள்ளார.் 

 

உலக மாணவரக்ளுக்கான ெதுரங்க ொம்பியன்ஷிப் 

❖ ஸ்தபயினில் நளடதபை்ை உலக மாணவரக்ளுக்கான சதுரங்க சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் 

12 வயதிற்கு உட்பட்படொருக்கொன ஓபன் பிரிவில் டி குபகஷ்ஷும் தபண்கை் பிரிவில் பி 

சவிதொ ஸ்ரீயும் தங்கப் பதக்கம் தவன்றுை்ைனர.் இவரக்ை் இருவரும் தமிழ்நொடள்டச ்

சொரந்்தவரக்ை் ஆவர.்  
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❖ ஏை்தகனபவ சவிதொ ஸ்ரீ பபங்க்கொக்கில் நளடதபை்ை ஆசிய இளைபயொர ் தசஸ் 

சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் தவை்ைி மை்றும் தங்கப் பதக்கம் ஆகியவை்ளை 

தவன்றுை்ைொர.்  

❖ குபகஷ்ஷிை்கு இது முதலொவது உலகப் படட்மொகும். 

 

இந்திய அதிரடி ெதுரங்கப் பந்தயம் 

❖ 5 முளை உலக சொம்பியனொன விஸ்வநொதன் ஆனந்த் தகொல்கத்தொவில் நடந்த டொடொ 

ஸ்டீலின் இந்திய அதிரடி சதுரங்கப் பந்தயத்தின் முதல் பதக்கத்ளத தவன்று 

இருக்கின்ைொர.் 

❖ விஸ்வநொதன் ஆனந்த் ஹிகொரு  நொகமுரொ என்ை அதமரிக்க ஜப்பொனியளரத் 

பதொை்கடித்தொர.் 

 

சபங்களூரு ஓபன் ATP தெலஞ்ெர ்

❖ சபங்களூருவில் நகடசபற்ற சபங்களூரு ஓபன் ATP கசலஞ்சர ் பட்டத்கத பிரஜ்கனஷ் 

குன்கனஸ்வரன் சவன்றார.் 

❖ இவர ்சாகத் கமகனனிகய வீழ்த்தியதன் மூலம் இப்படட்த்கத சவன்றுள்ளார.் 

 

அக்தராபாட்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக் உலகக் தகாப்னப 

❖ அஸ்கபரிஜானின் தகலநகரான பொகுவில் அளமந்துை்ை பதசிய ஜிம்னொஸ்டிக் அரங்கில் 

முதன்முளையொக இரண்டு நொை் நிகழ்வான FIG அக்பரொபொட்டிக் ஜிம்னொஸ்டிக் உலகக் 

பகொப்ளபப் பபொட்டி நடத்தப் பட்டது. 

❖ ஆண்கை் மை்றும் தபண்கை் குழுவிற்கானப் பபொட்டிகைில் இந்தியொ இரண்டு தவண்கலப் 

பதக்கங்களை தவன்ைது. 

❖ பிரின்ஸ் அரிஸ், சித்பதஷ் பபொஸ்பல, ருஷிபகஷ் பமொர ் மை்றும் தரஜிபலஷ் சூரிபொபு 



•   
•    
 
 
 
 

140 
 

  

ஆகிபயொர ்20.560 புை்ைிகை் தபை்று தவண்கலப் பதக்கம் தவன்ைனர.் 

❖ இந்தியொவின் தபண்கை் மூவர ் குழுவொன ஆயுஷி பகொபதஷ்வர,் ப்ரொசச்ி பொரக்ி மை்றும் 

மிருண்மயி வொல்பட ஆகிபயொர ்18.200 புை்ைிகை் தபை்று தவண்கலப் பதக்கம் தவன்ைனர.் 

 

னதனப OEC ஓபன் சடன்னிஸ் 

❖ ளதளப ஓபனில் இந்தியொவின் அங்கிதொ தரய்னொ மை்றும் கரம்ொன் கவுர ் தண்டி ஆகிபயொர ்

இருவரும் முதன்முளையொக ஒன்ைொக இளணந்து விளையொடி இரடள்டயர ் படட்த்ளத 

தவன்ைனர.் 

❖ இறுதி ஆடட்த்தில் இவரக்ை் இருவரும் ரஷ்ய பஜொடியொன ஓல்கொ படொபரொஷினொ மை்றும் நதடலொ 

டசொலொமிடஸ்் ஆகிபயொளர வீழ்த்தினர.் 

❖ சபண்கள் சடன்னிஸ் அகமப்பின் (WTA - Women’s Tennis Association) பபொடட்ி மை்றும் கிரொண்ட ்

ஸ்லொம் கபாட்டி ஆகிய நிளலகளில்  சொனியொ மிரச்ொ படட்ம் தவன்ைதை்குப் பின்பு  இந்த 

தவை்றியொனது இந்தியரக்ை் முதலொவது WTA படட்தள்த தவன்ைளதக் குறிக்கிைது. 

னதனப ஓபன் 

❖ ளதளப ஓபன் என்பது மகைிர ் தடன்னிஸ் விளையொடட்ு வீரரக்ளுக்காக உை்ைரங்க 

தளரவிரிப்பு ளமதொனங்கைில் விளையொடும் பபொடட்ியொகும். 

❖ இது தை்தபொழுது WTA 125K பபொடட்ியொக வளகப் படுதத்ப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ் மொதத்தில் ளதவொனின் ளதளப நகரத்தில் நடத்தப் 

படுகின்றது. 

 

ஹாங்காங் ஓபன் 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் பயொதனக்ஸ் - சன்ளரஸ் ஹொங்கொங் ஓபன் பபொடட்ியொனது ஹொங்கொங்கின் 

பகொவ்பலொன் நகரத்தில் ஹொங்கொங் விகளயாடட்ு அரங்கில் நகடசபற்றது. 

 

❖ ததன் தகொரியொளவச ் பசரந்்த சன் வன் பஹொ ஜப்பொளனச ் பசரந்்த தஹண்டொ 

நிஹிபமொடப்டொளவ வீழ்தத்ி ஆண்களுக்கொன ஒை்ளையர ்படட்தள்த தவன்ைொர.் 
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❖ ஜப்பொளனச ் பசரந்்த பநொபசொமி ஓகுஹொரொ தொய்லொந்ளதச ் பசரந்்த ரடச்பனொக் 

இண்டொபனொன்கன வீழ்தத்ி தபண்களுக்கொன ஒை்ளையர ்படட்தள்த தவன்ைொர.் 

 

உலக இனளதயார் பாட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் 

❖ கனடொவின் மொரக்்ஹொமில் நளடதபை்ை 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான லீ நிங் பிடபிை்யூஎப்  (BWF) 

உலக இளைபயொர ் பொட்மின்டன் சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் இந்தியொவின் முன்னிளல 

இகளகயார ் பொட்மிண்டன் வீரரொன லக்ஷயொ தசன் (17) தவண்கலப் பதக்கம் 

தவன்றுை்ைொர.் 

❖ ஒை்ளையருக்கொன அளர இறுதிப் பபொட்டியில் இவர ்தொய்லொந்ளதச ்பசரந்்த உலக முதல்தர 

வீரரொன குன்லவுட் விட்டிட்சாரன்ிடம் பதொல்வியளடந்தொர.் 

❖ புகழ்தபை்ை இந்த பபொட்டியில் தசன்னின் முதலொவது பதக்கம் இதுவொகும். இதை்குமுன் 

இவர ்இப்பபொட்டியில் மூன்று முளை பங்கு தபை்றுை்ைொர.் 

 

❖ பிடபிை்யூஎப் உலக இளைபயொர ் சொம்பியன்ஷிப் கபாட்டியில் சிறுவரக்ளுக்கான 

ஒை்ளையர ் பிரிவில் ஒடட்ுதமொத்தமொக இந்தியொவின் 5-வது தவண்கலப் பதக்கம் 

இதுவொகும். இந்த ஆண்டு சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் இந்தியொ ஒபரதயொரு தவண்கலப் 

பதக்கத்ளத மடட்ும் தவன்றுை்ைது. 

 

UIM FIH20 - இந்திய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

❖ ஆந்திரப் பிரபதசத்தின் அமரொவதியில் நளடதபை்ை UIM (Union Internationale Motonautique) 

FIH2O கிரொண்ட் பிரிக்ஸில் அபுதொபியின் அணியின் ஷொன் படொரண்டி அணி தவை்றி 

தபை்றுை்ளார.் 

❖ இது பமொட்டொர ்படகுப் பபொட்டியில் 5-வது சுை்ைொகும் (Power boat). 
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❖ இவ்தவை்றியொனது ஷொன் படொரண்டியின் 7-வது வாழ்நாள் தவை்றியொகும். அவர ் 

சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டிகளின் தரநிகலகளில் முன்னிளல இடத்ளத பநொக்கி முன்பனறி 

இருக்கின்றார.் 

❖ இந்த பந்தயத்தில் பங்கு தபை்ை ஒபரதயொரு தபண் பந்தயக் குழுவான  அமீரகத்ளதச ்

பசரந்்த மரீட் ஸ்ட்கராபமொ என்ற அணியால்   இரண்டொவது இடம் அகடயப் படட்ுை்ைது. 

❖ இப்பபொட்டியில் அபுதொபிளயச ் பசரந்்த எரிக் ஸ்டொரக்் அணியால் மூன்ைொவது இடம் 

பிடிக்கப் படட்ுை்ைது. 

❖ இந்தியொவொல் நடத்தப்பட்ட முதலொவது FIH2O கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் இதுவொகும். 

 

ATP இறுதிப் தபாட்டி 

❖ இலண்டனில் நளடதபை்ை ATP (Association of Tennis Professionals) சடன்னிஸ் உலக இறுதிப் 

பபொட்டியில் தஜரம்னிளயச ் பசரந்்த சடன்னிஸ் வீரரான அசலக்ஸாண்டர ் கஜவ்கரவ் 

சசரிபியாகவச ்கசரந்்த பநொபவொக் பஜொபகொவிக்ளக வீழ்த்தினொர.் 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு பபொரிஸ் தபக்கர ் ATP ஒை்ளையர ் படட்த்ளத தவன்ைதை்குப் பிறகு 

தை்தபொழுது இப்பட்டத்ளத தவன்ை முதலொவது தஜரம்ன் வீரரொக அசலக்ஸாண்டர ்

கஜவ்கரவ் உருதவடுதத்ுை்ைொர.் 

 

❖ அளரயிறுதிப் பபொட்டியில் அசலக்ஸாண்டர ்கஜவ்கரவ் சுவிடச்ரல்ொந்ளதச ்பசரந்்த பரொஜர ்

தபடரளர வீழ்த்தினொர.்  

❖ ஆண்களுக்கொன இரடள்டயர ்பிரிவில் அதமரிக்கொளவச ்பசரந்்த பஜக் பசொக் மை்றும் ளமக் 

பிரயன் ஆகிபயொர ்பிரொன்ளஸச ்பசரந்்த பியரி-ஹுகஸ் தஹரத்பரட்் மை்றும் நிக்பகொலஸ் 

மகூத ்ஆகிபயொளர வீழ்த்திப் பட்டம் தவன்றுை்ைனர.் 

❖ இப்கபாட்டியானது 4 கிரொண்ட் ஸ்லொம் பபொட்டிகளுக்கு அடுதத்ு வருடாந்திர ஆண்கை் 

தடன்னிஸ் பபொட்டியில் இரண்டொவது உயரத்ரப் பபொட்டியொகும். 
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ஐதராப்பானவெ ்தெரந்்த மிக வயதான ெரவ்ததெ தகால் கீப்பர் - கால்பந்து 

❖ பல்பகரியொ மை்றும் ளசப்ரஸ் ஆகிய நொடுகளுக்கு இளடபய நளடதபை்ை பதசிய லீக் 

பபொட்டியில் பல்பகரிய வீரரொன ஜொரஜ்ி தபட்பகொவ் பங்ககற்று ஐபரொப்பொளவச ் பசரந்்த 

மூத்த சரவ்பதச பகொல்கீப்பரொக உருதவடுதத்ுை்ைொர.் 

❖ ஜொரஜ்் தபடப்கொவின் வயது 42 ஆண்டுகை் 8 மொதங்கை் ஆகும். 

❖ இவர ் முன்னாள் லிவரப்ூல் அணியின் பகொல்கீப்பரொன எலிஷொ ஸ்கொட்டின் சொதளனளய 

முறியடித்துை்ைொர.் 1936 ஆம் ஆண்டில் அயரல்ொந்து நொடட்ுக்கொக களடசியொக 

விளையொடிய பபொது எலிஷொ ஸ்கொட்டின் வயது 42 ஆண்டுகை் மை்றும் 6 மொதங்கை் ஆகும். 

❖ 1995 ஆம் ஆண்டில் கிரீஸ் நொடட்ுக்கொக ஐபரொப்பிய நொடுகைின் சொரப்ொக விளையொடிய மிக 

மூத்த வீரர ்கிபயொரப்கொஸ் குபடொஸ் ஆவொர.் அப்பபொது அவருளடய வயது 48 ஆகும். 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் ெர் சஹன்றி காட்டன் ரூக்கினய (புதியவர)் சவன்ற முதலாவது 

இந்தியர ்

❖ துபொயில் நளடதபை்ை இந்த ஆண்டிற்கான டிபி உலக சொம்பியன்ஷிப் பபொட்டியில் சர ்

தஹன்றி கொட்டன் ரூக்கிளய தவன்ை முதலொவது இந்தியரொக சண்டிகளரச ்பசரந்்த இைம் 

இந்திய குழிப் பந்தொட்டக்கொரரொன சுபன்கர ்சரம்ொ உருதவடுதத்ுை்ைொர.் 

 

❖ ஐபரொப்பொவில் நளடதபை்ை பபொட்டியில் இந்த விருளத தவன்ை முதலொவது இந்தியர ்

இவரொவொர.் 

❖ ஆசியொவில் நளடதபை்ை பபொட்டிகளில் ஆண்டின் ரூக்கி விருளத அரஜ்ுன் அடவ்ொல் (1995),  

சிவ் கபூர ்(2005) மை்றும் சி. முனியப்பன் (2009) ஆகிபயொர ்தவன்று உை்ைனர.் 

 

லாரஸ் உலக வினளயாட்டு விருதுகள் 

❖ வரும் 2019 பிப்ரவரி 18 அன்று தமொனொக்பகொவில் சிைப்புமிக்க லொரஸ் விளையொடட்ு 

விருதுகைின் 19-வது பதிப்பு நளடதபைவுை்ைது. 

❖ விளையொட்டிை்கொன ஆஸ்கர ் என கருதப்படும் இவ்விருதொனது அந்தந்த நொை்கொட்டி 
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வருடத்தில் உலகைொவிய விளையொட்டுகளில் நளடதபை்ை சொதளனகளைக் 

தகொண்டொடுகின்ைது. 

❖ கடந்த முகற (2018), ஆண்களுக்கானப் பிரிவில் சடன்னிஸ் வீரரொன பரொஜர ் தபடரர ்

சாதகன அளவில் 5-வது முளையொக ஆண்டிை்கொன லொரஸ் விளையொடட்ு வீரர ்விருதிளன 

தவன்ைொர.் 

❖ அகத சமயம் சபண்களுக்கானப் பிரிவில்  தடன்னிஸ் வீரரொன தசரீனொ வில்லியம்ஸ் 

நொன்கொவது முளையொக ஆண்டிை்கொன லொரஸ் விளையொடட்ு வீரர ்விருதிளனப் தபை்ைொர.்  

❖ முன்னொை் இந்திய கிரிக்தகட் அணித ்தளலவரக்ைொன கபில்பதவ், ரொகுல் டிரொவிட் மை்றும் 

சசச்ின் தடண்டுல்கர ்ஆகிபயொர ்லொரஸ் அகொடமியின் புகழ்மிக்க உறுப்பினரக்ை் ஆவர.் 

 

காமன்சவல்த் வாள்ெண்னட ொம்பியன்ஷிப் 

❖ ஆஸ்திகரலியாவின் கொன்தபரொவில் நளடதபை்று வரும் மூத்பதொருக்கொன கொமன்தவல்த் 

வொை்சண்ளட சொம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப் பதக்கம் தவன்ை முதல் இந்திய வீரர ் என்ை 

முளையில் C.A. பவொனி பதவி வரலொறு பளடத்தொர.் 

 

❖ 25 வயதொன தசன்ளனளயச ்பசரந்்த தபண்ணொன இவர ்இங்கிலொந்தின் எமிலி ரூவொக்ஸ் 

என்பவகர இறுதிப் பபொட்டியில் பதொை்கடித்தொர.் 

❖ இவர ் முன்னதொக இவ்வருடம் ஐஸ்லொந்தில் நளடதபை்ை டூரன்ொய் பசட்டிளலட் 

வொை்சண்ளட சொம்பியன்ஷிப்பில் தவை்ைிப்பதக்கம் தவன்ைொர.் 

 

ஆர்டிஸ்டிக் ஜிம்னாஸ்டிக் உலகக் தகாப்னப 

❖ தஜரம்னியின் கொட்பஸ் நகரில் நளடதபை்ை ஆரட்ஸ்்டிக் ஜிம்னொஸ்டிக் உலக பகொப்ளபப் 

பபொட்டியில் வொல்ட் பிரிவில் தீபர ்கரம்ொகர ்தவண்கலப் பதக்கம் தவன்ைொர.் 
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❖ துபொயில் உை்ை தமரச்ினில் நளடதபை்ை FIG ஆரட்ிஸ்டிக் உலக பசலஞ்ச ் பகொப்ளபப் 

பபொட்டியில் இந்த ஆண்டின் துவக்கத்தில் தீபொ தங்கப்பதக்கம் தவன்ைொர.் 

❖ உலக அைவிலொன பசலஞ்ச ் பகொப்ளபப் பபொட்டியில் தங்கம் தவன்ை முதல் இந்திய 

ஜிம்னொஸ்டிக் வீரரொக இவர ்உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

 

AIBA மகளிர் உலகக்குத்துெெ்ண்னட ொம்பின்ஷிப் 

❖ AIBA (International Boxing Association) மகைிர ் உலக சொம்பியன்ஷிப்பின் 10-வது பதிப்பு புது 

தடல்லியில் நளடதபை்ைது. 

❖ இந்த உலக சொம்பியன்ஷிப் பபொடட்ியின் 48 கிபலொப் பிரிவில் உக்ளரனின் ஹன்னொ 

ஒபகொடொளவ வீழ்த்தி 6-வது முளையொக தங்கப் பதக்கம் தவன்று M.C. பமரி பகொம் புதிய 

சொதளனகயப் பளடதத்ுை்ைொர.் 

 

❖ இவருக்கு முன்னர ் 5 முளை பட்டம் தவன்றிருந்த அயரல்ொந்து குதத்ுச ் சண்ளட வீரரொன 

கொட்டி தடய்லரின் சொதளனளய கமரி முறியடித்துை்ைொர.் 

❖ பமரி பகொம் இதை்கு முன்னதொக 2002, 2005, 2006, 2008 மை்றும் 2010 ஆகிய வருடப் 

பபொட்டிகைில் பட்டம் தவன்ைொர.் 

❖ 57 கிபலொ பிரிவின் இறுதிப் பபொட்டியில் கசானியா சாெல் தஜரம்னியின் வொஹ்னர ்

ஓரத்னல்லொ பகபிரில்லொவிடம் பதொை்று தவை்ைிப் பதக்கம் தவன்ைொர.் 

❖ இந்த உலக சொம்பியன்ஷிப் பபொடட்ியில் 21 வயதொன ஹரியொனொளவச ் பசரந்்த குதத்ுச ்

சண்ளட வீரர ்தனது முதல் தவை்ைிப் பதக்கத்ளத தவன்ைொர.் 

❖ இந்தியொ இந்தப் பபொட்டித ் ததொடளர 2006 ஆம் ஆண்டிை்குப் பிைகு இரண்டொவது 

முளையொக நடதத்ுகிைது. அப்பபொது 4 தங்கம், 1 தவை்ைி, 3 தவண்கலம் என தமொத்தம் 8 

பதக்கங்களை தவன்று பதக்கப் படட்ியலில் முதலிடத்தில் இருந்தது. 

 

னெயது தமாடி ெரவ்ததெப் தபாட்டி 2018 

❖ உலக பூப்பந்தொட்டக் கூட்டளமப்பொனது (Badminton World Federation-BWF) ளசயது பமொடி 

சரவ்பதச பூப்பந்தொட்ட சொம்பியன்ஷிப்ளப சமீபத்தில் இந்தியொவின் லக்பனொவில் 

நடத்தியது. 
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❖ ளசயது பமொடி சரவ்பதசப் கபாட்டி என்பது 1982 கொமன்தவல்த் பபொட்டியின் ஆண்கை் 

ஒை்ளையர ்பிரிவு சொம்பியனொன ளசயத் பமொடியின் நிளனவொக சபயரிடப்பட்ட HSBC BWF 

உலக சுற்றுப்பயண சூப்பர ்300 என்ற ஒரு பபொட்டித ்ததொடர ்ஆகும்.  

❖ சாம்பியன் பட்டத்கதத் தக்க கவதத்ுக்  சகாள்வதற்கான முகனப்பில், இந்தியொவின் 24 

வயதொன சமீர ் வரம்ொ சீனொவின் லூ குவொன்ங்சூளவ இறுதிப் கபாடட்ியில் பதொை்கடித்து 

ஆடவர ்ஒை்ளையர ்பிரிவுப்  கபாட்டியில் சவன்றார.் 

❖ சொய்னொ தநஹ்வொல் மகைிர ் ஒை்ளையர ் பிரிவில் சீனொவின் ஹொன் யூயிடம் 

கதால்வியகடந்து தவை்ைிப் பதக்கம் தவன்ைொர.் 

இந்தியாவின் பிற சவற்றியாளரக்ள் 

❖ சொத்விக்சொய்ரொஜ் ரங்கிதரட்டி மை்றும் சிராக் சஷட்டி - ஆடவர ் இரடள்டயர ் பிரிவில் 

தவை்ைிப் பதக்கம். 

❖ அஸ்வினி தபொன்னப்பொ மை்றும் தரட்டி N. சிக்கி - மகைிர ்இரடள்டயர ்பிரிவில் தவை்ைிப் 

பதக்கம். 

❖ சொத்விக்சொய்ரொஜ் ரங்கிதரட்டி மை்றும் அஸ்வினி தபொன்னப்பொ - இரடள்டயர ் பிரிவில் 

தவண்கலப் பதக்கம். 

 

ICC மகளிர ்டி20 உலக தகாப்னப 

❖ பமை்கிந்திய தீவுகைின் ஆன்டிகுவொவில் நடந்த இறுதி ஆடட்த்தில் இங்கிலொந்ளதத் 

பதொை்கடித்து ஆஸ்திபரலியொவொனது ICC மகைிர ்டி20 உலக பகொப்ளபயின் 6-வது பதிப்ளப 

தவன்ைது. 

 

❖ இது ஆஸ்திபரலியொவின் 2010, 2012, 2014 ஆகிய சவற்றிககளத் சதாடந்த 4-வது உலகக் 

பகொப்ளப தவை்றியொகும். 

❖ இறுதி ஆடட்த்தில் ஆஸ்திபரலிய விக்தகட் கொப்பொைர ் அலிஸொ பஹலி சிைந்த 

ஆடட்க்கொரரொக பதரவ்ு தசய்யப்படட்ொர.் 

❖ 2016ல் நகடசபற்ற கடந்த உலகக் பகொப்ளப பபொட்டியில் ஆஸ்திபரலியொ பமை்கிந்திய 
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அணிகளால் பதொை்கடிக்கப்படட்து. 

❖ இந்த உலகக் ககாப்கபயில் இந்தியா இங்கிலாந்து அணியிடம் அகரயிறுதியில் 

கதால்வியுற்றது. 

❖ இந்திய அணித் தகலவர ் ெரம்ன் ப்ரீத் சகௌர,் நியூசிலாந்திற்கு எதிரான கபாட்டியில் 

சதம் அடிதத்ு சரவ்கதச T20  கபாட்டிகளில் இந்தியாவிற்காக சதம் அடித்த முதல் இந்தியப் 

சபண் வீரராகவும் ஐசிசி மகளிர ்T20 உலக ககாப்கபப் கபாட்டிகளில் எந்த ஒரு நாடக்டச ்

கசரந்்தவராகவும் உள்ள வககயில்  சதம் அடித்த மூன்றாவது  நபராகவும்  

உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ இந்த சுற்றுப் பயணத்தில் 5 ஆட்டங்களில் 183 ரன்களுடன் இந்திய அணிக்காக அதிகம் ரன் 

அடித்தவர ்இவராவார.் 

 

அபுதாபி கிரான்ட் பிரிக்ஸ் 

❖ ஐந்து முளை உலகம் சொம்பியன் படட்ம் தவன்ை தலவிஸ் ஹொமில்டன் சாதகன அளவாக  

4-வது முளையொக எதிஹொட் ஏரப்வஸ் அபுதொபி கிரொண்ட் பிரிக்ஸ் பட்டத்ளத தவன்ைொர.் 

❖ இவர ் அபுதொபியின் யொஸ் மரினொ சுை்றுப் பொளதயில், 2018 FI நொை்கொட்டியின் 21-வது 

மை்றும் களடசிப் பபொட்டியில் தவை்றி தபை்று இந்த அபுதொபி கிரொண்ட் பிரிக்ளஸ 

தவன்ைொர.் 

❖ இந்த தவை்றியொனது இவ்வருடதத்ில் அவரது  11-வது தவை்றியொகும்.   கமலும் 

ஒடட்ுசமாத்தமான அளவில் இது அவரது பந்தய வொழ்க்ளகயின் 73-வது தவை்றியொகும். 

இவர ்தை்பபொது ளமக்பகல் ஷீபமக்கரின் தமொத்த தவை்றிளய விட 18 தவை்றிகை் மடட்ுபம 

குளைவொக சபற்று உை்ைொர.் 

❖ தபரொரியின் தசபொஸ்டின் தவட்படல் மை்றும் தரட் புல்லின் பமக்ஸ் தவரஸ்்டப்பன் 

ஆகிபயொர ்முகறகய இரண்டொவது மை்றும் மூன்றாவது இடதள்தப் பிடிதத்னர.் 

❖ இறுதிச ்சுற்றில் 408 புள்ளிகளுடன் சமன் சசய்த பிரிட்டன் வீரரான இவர ்ஒரு பருவத்தில்   

400 புள்ளிகளுக்கும்  கமலாக சபற்ற முதல் ஓடட்ுநராக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ராஷ்ட்ரிய ஏக்தா திவாஸ் - அக்தடாபர ்31 

❖ சரத்ொர ் வல்லபொய் பட்படலின் பிைந்த நொைொன அக்படொபர ் 31 ஆனது ஆண்டுபதொறும் 

ரொஷ்ட்ரிய ஏக்தொ திவொஸ் (பதசிய ஒை்றுளம தினம்) என்று தகொண்டொடப்படுகிைது. 

❖ இந்த நொைொனது நமது நொட்டின் ஒை்றுளம, ஒருளமப்பொடு மை்றும் பொதுகொப்பிை்கு எதிரொன 

உண்ளமயொன மை்றும் மளைந்திருக்கும் அசச்ுறுத்தல்களை எதிரத்கொை்வதை்கு நமது 

நொட்டின் உை்ைொரந்்த வலிளம மை்றும் நிளலத் தன்ளமளய மீண்டும் உறுதிப்படுத்த ஒரு 

வொய்ப்ளப வழங்குகிைது. 

❖ இவர ்நொட்டில் இருந்த 565 சுபதச அரசுகளை சுதந்திர இந்தியொவுடன் இளணப்பதை்கொன 
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முக்கிய கொரணமொக இருந்தொர.் 

❖ இவரின் மகறவிற்குப் பிைகு ‘பொரத ரத்னொ’ விருது 1991-ல் இவருக்கு வழங்கப்படட்து. 

 

 

உலக னெவ உணவுப்பழக்க தினம் - நவம்பர் 1 

❖ ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ் 1 அன்று ளசவ உணவிை்கு மொறுவதன் மூலம் அளடயும் 

பயன்களை நிளனவு கூறும் விதமொக உலக ளசவ உணவுப் பழக்க தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இத்தினம் 1994 ஆம் ஆண்டு ஏை்படுத்தப்பட்டது. உலக ளசவ உணவுப் பழக்க தினமொனது 

கண்கொட்சிகை், கருத்தரங்கங்கை், தபொது விவொதங்கை், தசயல் விைக்கங்கை் 

ஆகியவை்றின் மூலம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

❖ இத்தினமொனது தனி நபரக்ளுக்கு ளசவ உணவுப் பழக்க வொழ்க்ளகமுளை பற்றியும், ளசவ 

உணவுப் பழக்கத்தின் மதிப்பு மை்றும் அதன் பயன்கள் குறிதத்ு நண்பரக்ைிடம் 
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விவொதிதத்ு, எடுதத்ுளரதத்ு கருத்துகளைப் பகிரந்்து தகொை்ளவும் ஒரு வொய்ப்பொக 

அளமகிைது. 

 

பத்திரிக்னகயாளரக்ளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் வழங்கப்படும் தண்டனனகளில் 

இருந்து சபறப்படும் விலக்குகனளத் தடுப்பதற்கான ெரவ்ததெ தினம் - நவம்பர் - 2 

❖ பத்திரிக்ளகயொைரக்ளுக்கு எதிரொன குை்ைங்கைில் வழங்கப்படும் தண்டளனகைில் 

இருந்து தபைப்படும் விலக்குகளைத் தடுப்பதை்கொன சரவ்பதச தினம் ஆண்டுபதொறும் 

நவம்பர ் 2ஆம் பததியன்று ஐக்கிய நொடுகை் சளபயால் அங்கீகரிக்கப்படட்ு 

அனுசரிக்கப்படும் ஒரு தினமொகும். 

❖ முக்கிய சமூக விவகொரங்கை் பை்றி தபொதுமக்களுக்கு தகவல் ததரிவிதத்ு அவரக்ளை 

முடிதவடுக்கச ் தசய்வதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் பத்திரிக்ளகயொைரக்ை் மை்றும் 

ஊடகவியலொைரக்ளுக்கு எதிரொன கடுளமயொன குை்ைங்கைில் அைிக்கப்படும் 

உலகைொவிய குளைவொன தண்டளனகை் பை்றிய கவனத்ளத இத்தினம் ஈரக்்கின்ைது. 

❖ இவ்வருட சரவ்பதச தினத்ளததயொட்டி ஐக்கிய நொடுகை் கல்வி, அறிவியல் மை்றும் 

கலொசச்ொர அளமப்பொனது, பணியில் தகொல்லப்படும் பத்திரிக்ளகயொைரக்ை் 

விவகொரத்தின் மீதொன விழிப்புணரள்வப் தபரிதொக்க “உண்ளம எப்தபொழுதும் சாகொது” 

என்ை பரப்புளரளயத் துவக்கியுை்ைது. 

 

உலக சுனாமி விழிப்புணரவ்ு தினம் - நவம்பர் 05 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் ஐ.நொ. தபொதுச ்சளபயொனது நவம்பர ் 5 ஆம் பததிளய உலக 

சுனொமி விழிப்புணரவ்ு தினமொக அறிவித்தது. 

❖ “அரிசி ஏடுகை் பை்றி எரிதல்” என்ை தபொருை் தகொண்ட ஜப்பொனிய களதயொன “இனமுரொ-

பநொ-ஹி”ளய தகௌரவிப்பதை்கொன வருடாந்திர  அனுசரிப்பிற்காக இத்தினம் 

பதரந்்ததடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

                                    

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில் உலக சுனொமி விழிப்புணரவ்ு தினமொனது சரவ்பதச பபரிடர ்குளைப்பு 

தினம் மை்றும் ‘தசன்டொய் ஏழு பிரசச்ொரம்’ ஆகியவை்றுடன் ஒன்றிப் தபொருந்துகிைது.  

❖ பமலும் பபரிடர ் அபொய குளைப்பிை்கொன தசன்டொய் தசயல்திட்டத்தின் இலக்கு ‘C’யின் 

மீதும் இத்தினம் கவனத்ளத தசலுத்துகிைது.  

❖ பபரிடர ் அபொய குளைப்பிை்கொன தசயல்திட்டத்தின் பநொக்கம் தமொத்த உை்நொடட்ு 

உை்பத்தி ததொடரப்ொன பநரடி பபரிடர ்தபொருைொதொர இழப்ளபக் குளைப்பதொகும். 



•   
•    
 
 
 
 

150 
 

  

ததசிய ஆயுர்தவத தினம் - நவம்பர் 05 

❖ பதசிய ஆயுரப்வத தினமொனது நொடு முழுவதும் தன்வந்திரி தஜயந்தியான நவம்பர ் 05 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ ஆயுரப்வதத்தின் ததய்வீக பரப்புநரொக தன்வந்திரி கருதப்படுகிைொர.் 

❖ ஆயுஷ் அளமசச்கத்தொல் ஒவ்தவொரு வருடமும் பதசிய ஆயுரப்வத தினத்தன்று பதசிய 

தன்வந்திரி ஆயுரப்வதொ விருது வழங்கப்படுகிைது. 

❖ பமலும் ஆயுஷ் அளமசச்கமொனது 2018 நவம்பர ்4 அன்று ஆயுஷில் முதலீடு  சம்பந்தமொன 

பதசிய அைவிலொன முதல் உசச்ிமொநொடள்ட புது தடல்லியில் நடதத்ியது. 

❖ நிதி ஆபயொக் மை்றும் ததொழில் தகொை்ளக மற்றும் ஊக்குவிப்புத் துளை ஆகிபயொர ் இந்த 

முதல் உசச்ி மொநொட்டின் பங்குதொரரக்ை் ஆவர.் 

 

ததசிய புற்றுதநாய் விழிப்புணரவ்ு தினம் - நவம்பர் 7 

❖ புை்று பநொளய முன்பொகபவ கண்டறிந்து குணப்படுதத்ுவளத வலியுறுதத்ும் பநொக்கில் 

ஒவ்தவொரு வருடமும் நவம்பர ்7ம் பததி நொடு முழுவதும் பதசிய புை்றுபநொய் விழிப்புணரவ்ு 

தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இது முன்னொை் மத்திய சுகொதொரத ் துளை அளமசச்ர ் டொக்டர ் ெம்சவரத்னொல் முதலில் 

அறிவிக்கப்படட்ு 2014ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்படட்து. 

❖ உலக அைவில் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் உலக புை்றுபநொய் தினம் பிப்ரவரி 4ஆம் பததியன்று 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

 

உலக தரத்திற்கான தினம் - நவம்பர் 08 

❖ உலக தரத்திை்கொன தினம் என்பது நவம்பர ் மொதத்தின் இரண்டொவது வியொழன் அன்று 

அனுசரிக்கப்படும் வருடொந்திர நிகழ்வு ஆகும். இந்த வருடம் நவம்பர ் 8-ம் பததியன்று 

இத்தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ தரம் என்பது ஒரு அளமப்பிை்கும் பதசத்திை்கும் முன்பனை்ைத்ளதயும் வைதள்தயும் 

அைிக்கின்ைது என்பதகனப் பை்றிய முக்கிய பங்கைிப்பின் மீதொன உலகைொவிய 

விழிப்புணரக்வ அதிகப்படுத்த இத்தினம்  வடிவளமக்கப்பட்டது. 
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❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் தரத்திை்கொன தினத்தின் கருதத்ுரு “தரம்: நம்பிக்ளகக்கொன ஒரு 

பகை்வி”  என்பதொகும். 

 

உலக கதிர் வனரபட தினம் - நவம்பர் 08 

❖ நவம்பர ் 8-ம் பததியன்று, மனித உடை்கூறியளல படமொக்குவதில் தனிதத்ுளை 

வல்லுநரக்ைொக உை்ை மருத்துவ ததொழில்நுட்பவியலொைரக்ளை ஊக்குவிப்பதை்கொக 

உலகம் சரவ்பதச கதிரவ்ளரபட தினத்ளத அனுசரிக்கின்ைது. 

❖ இந்த வருடொந்திர நிகழ்வு மருத்துவ வளரபடத் துளையில் உை்ை சொதளனகளை 

அங்கீகரிக்கின்ைது. 

❖ இந்த வருடம் வில்தஹல்ம் கொன்ரொட் பரொன்டத்ஜன் என்பவர ் எக்ஸ்பர கதிரக்ளை 

கண்டுபிடிதத்தன் 123வது ஆண்டு தினமொகும். இக்கண்டுபிடிப்பு முதல் 

கதிரவ்ளரபடங்களை உருவொக்கிட உதவியது. 

 

உத்தரகாண்டின் 19வது மாநில தினம் - நவம்பர் 09 

❖ 2018 நவம்பர ் 9ஆம் நொை் உத்தரகொண்ட் மொநிலமொனது தனது 19வது மாநில தினத்திகன 

தகொண்டொடியது. 

❖ நவம்பர ் 9, 2000 அன்று உத்தரகொண்ட் மொநிலமொனது உத்திரப் பிரபதசத்திலிருந்து 

பிரிதத்தடுக்கப்படட்ு இந்தியாவின் 27வது தனி மொநிலமொக உருவொக்கப்பட்டது. 

 

ததசிய ெட்ட தெனவகள் தினம் - நவம்பர் 09 

❖ அளனதத்ு குடிமக்களுக்கும் நியொயமொன நீதி நளடமுளைகளை உறுதி தசய்வதை்கொன 

விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுவதை்கொக இந்தியொவில் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ்09 அன்று 

பதசிய சட்ட பசளவகை் தினம் (NLSD - National Legal Services Day) அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

❖ சமூகத்தில் பின்தங்கிய பிரிவுகளைச ்சொரந்்த மக்களுக்கு திைளமயொன சட்ட வல்லுநரக்ை் 
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மூலம் இலவச சட்ட உதவிகை் அைிப்பளத பநொக்கமொகக் தகொண்டு இத்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த நொைில் நொடு முழுவதும் பலொக் அதொலத்துகை் நடத்தப்படுகின்ைன. 

❖ இந்த தினம் 1995 ஆம் ஆண்டில் இந்திய உசச் நீதிமன்ைத்தொல் ததொடங்கப்படட்து. 

 

 

அனமதி மற்றும் வளரெ்ச்ிக்கான உலக அறிவியல் தினம் - நவம்பர் 10 

❖ உலகம் முழுவதும் அறிவியலின் பயன்கை் குறிதத்ு விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுவதை்கொக 

ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ்10 அன்று அளமதி மை்றும் வைரச்ச்ிக்கொன உலக அறிவியல் 

தினம் (The World Science Day for Peace and Development - WSDPD) அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ நமது சமூகத்தில் அறிவியலின் முக்கியப் பங்ளக இத்தினம் சுடட்ிக் கொடட்ுகிைது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன இத்தினத்தின் கருதத்ுரு: “அறிவியல் ஒரு மனித உரிளம” 

என்பதொகும். 

 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நொ.வின் கல்வி, அறிவியல் மை்றும் கலொசச்ொர அளமப்பினொல் (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) இத்தினம் ஏை்படுத்தப்படட்து. 

இத்தினம் முதன்முளையொக 2002 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
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ததசிய கல்வி தினம் - நவம்பர் 11 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 11 அன்று நொடு முழுவதும் கதசிய கல்வி தினம் 

அனுசரிக்கப்படட்து.  

 

❖ விடுதளலப் பபொரொட்ட வீரர,் கல்வியொைர ்மை்றும் சுதந்திர இந்தியொவின் முதலொவது கல்வி 

அளமசச்ரொன (1947-1958) தமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆசொத்தின் நிளனவொக இத்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்தியொவில் கல்விக்கு தமௌலொனொ அபுல் கலொம் ஆசொத ்ஆற்றிய பங்கைிப்ளப இத்தினம் 

நிளனவு சகாள்கிறது. 

❖ 2008 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசொங்கமொனது நவம்பர ் 11 ஆம் பததிளய பதசிய கல்வி 

தினமொக அறிவிதத்ுை்ைது. 

 

சபாதுெத்ெனவ ஒளிபரப்பு நாள் நவம்பர ்- 12 

❖ நவம்பர ் 12 அன்று இந்தியொ முழுவதும் தபொதுசப்சளவ ஒைிபரப்பு நொை் 

அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ 1947ல் தடல்லி அகில இந்திய வொனொலி நிளலயத்திை்கு மகொத்மொ கொந்தி பமை்தகொண்ட 

ஒபர பயணத்ளத நிளனவு கூறும் வளகயில் தபொதுசப்சளவ ஒைிபரப்பு தினம் 

ஆண்டுபதொறும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 
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❖ பதசப்பிரிவிளனயின் பபொது ஹரியொனொவிலுை்ை குருபஷத்ரொவில் தை்கொலிகமொக 

குடிபயறிய புலம்தபயர ்மக்கைிளடபய கொந்தியடிகை் வாசனாலியில் உளரயொை்றினொர.் 

 

உலக நிதமானியா தினம் - நவம்பர் 12 

❖ உலகசமங்கிலும் நவம்பர ் 12 அன்று உலக நிபமொனியொ தினம் வருடந்பதொறும் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த தினமொனது நிபமொனியொகவப் பை்றிய விழிப்புணரள்வ உருவொக்கவும், 

நிபமொனியொளவத் தடுக்கவும் அவற்றிலிருந்து பொதுகொக்கவும் சிகிசள்சயைிக்கவும் 

கதகவயான முயை்சிகைில் கவனம் தசலுத்துகிைது. 

 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டில் முதல் உலக நிபமொனியொ தினம் பல்பவறு அளமப்புகைின் 

முயற்சிகளினால் அனுசரிக்கப்படட்து. 

❖ நிபமொனியொவானது 5 வயதிற்குடப்ட்ட குழந்கதகளில் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு மிக 

முக்கிய கொரணமொகும். இது பொக்டீரியொ, ளவரஸ், பூஞ்ளச அல்லது ஒடட்ுண்ணிகைொல் 

நுளரயீரலில் ஏை்படும் ததொை்று ஆகும். 

 

உலக கருனண நாள் - நவம்பர் 13 

❖ உலக கருளண நொைொனது உலகம் முழுவதும் நவம்பர ்13 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இத்தினமொனது சமுதொயத்தில் நல்ல தசயல்களை சிைப்பிதத்ுக் கொடட்ுகிைது. பமலும் 

சமூகத்தின் உறுப்பினரக்ைிளடபய கருளணபய ஒரு பிளணப்புக் கொரணி என 

கருளணயின் முக்கியத்துவத்ளத வலியுறுதத்ுகிைது. 

❖ 1998 ஆம் ஆண்டில் பல்பவறு வளகயான NGO-க்கைின் கூடட்ான உலக கருளண 

இயக்கத்தொல் இத்தினம் உருவொக்கப்பட்டது.  

❖ உலக கருளண இயக்கமொனது ஜப்பொனின் படொக்கிபயொவில் 1997ல் நளடதபற்ை 

மொநொட்டில் உருவொக்கப்பட்டது. 28க்கும் பமை்படட் நொடுகை் இதில் உறுப்பினரொக உை்ைன.  
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உலக நீரிழிவு தினம் 2018 - நவம்பர் 14 

❖ உலக நீரிழிவு தினம் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ் 14 அன்று உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ 2018 மை்றும் 2019 ஆம் ஆண்டிை்கொன கருதத்ுரு - “குடும்பம் மை்றும் நீரிழிவு” என்பதாகும். 

❖ இது முதன் முதலில் 1991 ஆம் ஆண்டு சரவ்பதச நீரிழிவு கூட்டளமப்பு (IDF - International 

Diabetes Federation) மை்றும் உலக சுகொதொர நிறுவனம் ஆகியவை்ைொல் களடபிடிக்கப்பட்டது. 

 

❖ உலக நீரிழிவு தினமொனது 2006ல் ஐக்கிய நொடுகைின் அதிகொரப்பூரவ் நொைொக 

மாற்றப்பட்டது.   

❖ இது 1922 ஆண்டில் சொரல்ஸ் தபஸ்ட் உடன் இளணந்து இன்சுலிளனக் கண்டறிந்த 

ஃப்தரதடரிக் பாண்டிங்கின் பிறந்த நொளை நிளனவு கூறுவதை்கொக நவம்பர ் 14 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ நீரிழிவு பை்றிய தீரம்ொனம் ஐநொவில் நிளைபவை்ைப்பட்ட பிைகு இந்த நொைின் 

பிரசச்ொரமொனது ஒரு நீலநிற வட்ட இலட்சிளனயொல் பிரதிநிதிதத்ுவப் படுத்தப்படுகிைது. 

பமலும் இது நீரிழிவு விழிப்புணரவ்ுக்கொன உலகைொவிய சின்னமொகவும் 

குறிப்பிடப்படுகிைது. 

 

குழந்றதகள் தினம் - நவம்பர் 14 

❖ சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான பண்டித ஜவெரல்ால் கநருவின் பிறந்த நாளின் 

நிகனவாக நவம்பர ்14 அன்று இந்தியாவில் குழந்கதகள் தினம் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ இவ்வருடம் கநருவின் 129 வது பிறந்தநாள் ஆகும். 

❖ கநரு 1889, நவம்பர ்14ல் உதத்ிரப் பிரகதசத்தின் அலகாபாத்தில் பிறந்தார.் 

❖ 1964-க்கு முன்பு நவம்பர ் 20 அன்று ஐக்கிய நாடுகளால் பிரகடனப்படுத்தப்படட் 

உலகளாவிய குழந்கதகள் தினமானது இந்தியாவில் குழந்கதகள் தினமாகக் 

சகாண்டாடப்படட்து.  

❖ 1964 கம 27 அன்று கநரந்்த கநருவின் மரணத்திற்குப் பிறகு அவகர சகௌரவப்படுத்திட 



•   
•    
 
 
 
 

156 
 

  

அவரது பிறந்த நாகள குழந்கதகள் தினமாக (பால் திவாஸ்) சகாண்டாட இந்தியா முடிவு 

சசய்தது. 

 

உலக தத்துவ தினம் - நவம்பர் 15 (3வது வியாழக்கிழறம) 

❖ உலகம் முழுவதும் ததத்ுவ ரீதியொன பிரதிபலிப்புகளை தகௌரவிக்கும் தபொருடட்ு 

வருடந்பதொறும் நவம்பர ் மாதத்தின் 3-வது வியொழக்கிழளம உலக ததத்ுவ தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த ஆண்டின் உலக ததத்ுவ தினமொனது நவம்பர ்15 அன்று களடபிடிக்கப்படட்து. 

❖ இந்நாளானது மனிதரக்ைின் கண்ணியம் மை்றும் பன்முகத ் தன்ளமளய மதிக்கும் 

ததத்ுவொரத்்தமொன விவொதத்தின் மீது சரவ்பதச கலொசச்ொரத்ளத ஊக்குவிப்பதை்கொக 

முயல்கிைது. 

❖ 2005 ஆம் ஆண்டில் யுதனஸ்பகொ உலக ததத்ுவ நாகள நிறுவியது. 

 

ததசியப் பத்திரிக்றக தினம் - நவம்பர் 16 

❖ பதசியப் பத்திரிக்ளக தினமொனது ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ் 16ம் நொை் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்தியப் பத்திரிக்ளக மன்றம் (Press Council of India - PCI) தசயல்படத் ததொடங்கிய நொளை 

நிளனவு கூறும் வளகயில் பதசியப் பத்திரிக்ளக தினம் உருவொக்கப்படட்து. 

❖ PCI ஆனது ஜீளல 4, 1966ல் உருவாக்கப்பட்டு 1966 நவம்பர ் 16 அன்று தசயல்படத் 

துவங்கியது. 

❖ இந்த நொை் இந்தியொவில் சுதந்திரமான மை்றும் தபொறுப்புணரவ்ுை்ை 

பத்திரிக்கககளுக்கான அகடயாளமாகும். 

 

ெகிப்புத் தன்றமக்கான ெரவ்ததெ நாள் - நவம்பர் 16 

❖ ஒவ்தவொரு வருடமும் நவம்பர ் 16 அன்று சகிப்புத் தன்ளமக்கொன சரவ்பதச நொை் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்நொைொனது சகிப்புத் தன்ளமயின்ளமயின் எதிரம்ளை விளைவுகளைப் பை்றி 

மக்களுக்கு அறிவூடட்ுவளதயும் சமுதொயத்தில் சகிப்புத் தன்ளமயின் பதளவகள்  பை்றி 

மக்களுக்கு உணரத்த்ுவளதயும் பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

❖ இது 1995ல் யுதனஸ்பகொவொல் பிரகடனப்படுத்தப்படட் வருடொந்திர அனுசரிப்பு தினம் 

ஆகும். 

❖ முதல் உலக சகிப்புத ் தன்ளம மொநொடொனது துபொயில் நவம்பர ் 15-16 பததிகைில் 

நளடதபை்ைது. இது சரவ்பதச சகிப்புத் தன்ளம நிறுவனத்தொல் ஏை்பொடு 

தசய்யப்படட்ிருந்தது. 

❖ இம்மொநொட்டின் கருத்துரு “பன்கமதத்ுவத்திலிருந்து வளகமயுறுதல்: கூடட்ு முயை்சி 
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மை்றும் புத்தொக்கம் வழிபய பன்முகத ்தன்ளமளய தழுவல்” என்பதாகும். 

 

ெரவ்ததெ மாணவரக்ள் தினம் - நவம்பர் 17 

❖ சரவ்பதச மொணவரக்ை் தினமொனது மொணவ சமுதொயத்தின் சரவ்பதச அனுசரிப்பொகும். 

இத்தினம் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ்17 ஆம் பததி ஏை்படுகிைது. 

❖ தசக்பகொஸ்பலொபவக்கியொவின் பிபரக் பல்களலக்கழகத்தில் நகடசபற்ற நொசி (Nazi) 

தொக்குதலின் நிளனவொக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. நவம்பர ் 17 ஆம் பததி 

நளடதபை்ை அத்தொக்குதலில் 9 மொணவரக்ை் மை்றும் ஆசிரியரக்ை் தகொல்லப்பட்டனர.் 

❖ தசக்பகொஸ்பலொபவக்கியொவின் ஆக்கிரமிப்ளப எதிரத்த்ு மொணவரக்ை் அப்கபாது 

பபொரொடினர.் 

❖ இத்தினம் முதன்முளையொக 1941 ஆம் ஆண்டில் இலண்டனில் சரவ்பதச மொணவரக்ை் 

மன்ைத்தினொல் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

ததசிய வலிப்பு தினம் - நவம்பர் 17 

❖ வலிப்பு கநாய் (epilepsy) குறிதத்ு விழிப்புணரள்வ ஏை்படுதத்ுவதை்கொக ஒவ்தவொரு ஆண்டும் 

இந்தியொவில் நவம்பர ்17 ஆம் பததி பதசிய வலிப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ வலிப்பு என்பது அடிக்கடி ஏை்படும் வலிப்புத் தொக்கங்களின் தன்ளமகயக் தகொண்ட 

மூளையின் நொை்பட்ட சீரக்ுளலவொகும். 

 

❖ நியூரொனில் (மூகளயின் சசல்கள்) திடீசரன்று ஏற்படும் மிககயான மின்கசிவின் 

விளைவொக வலிப்புகை் ஏை்படுகின்ைன.  

❖ உலதகங்கிலும் உலக வலிப்பு தினம் அல்லது ஊதொ தினமொனது ஒவ்தவொரு ஆண்டும் 

மொரச் ்26 ஆம் பததி அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

உலக நுண்ணுயிர் எதிரச்பாருள் விழிப்புணரவ்ு வாரம் - நவம்பர் 18 

❖ உலக நுண்ணுயிர ் எதிரத்பொருை் வொரமொனது நவம்பர ் 12ல் ததொடங்கி நவம்பர ் 18ல் 

முடிவளடகிைது. 
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❖ ஒவ்தவொரு வருடமும் நவம்பர ் மொதத்தின் இந்த வொரம் நுண்ணுயிர ் எதிரத்பொருை்கை் 

குறித்த விழிப்புணரக்வ ஏை்படுதத்ுவதை்கொக அரப்்பணிக்கப் படட்ுை்ைது. 

 

❖ இது நுண்ணுயிர ் எதிரச்பாருடக்ளின் எதிரப்்பு பை்றி உலகைொவிய விழிப்புணரள்வ 

அதிகரிக்கவும் தபொது மக்கைிளடபய சிைந்த நளடமுளைகளை ஊக்குவிக்கவும் 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ நுண்ணுயிர ் எதிரத்பொருடக்ை் விழிப்புணரவ்ு வொரத்தின் கருதத்ுருவொனது தனிப்படட் 

முன்னுரிளமகளை பிரதிபலிக்கும் வளகயில் நொடுகளுக்கு அதிக சநகிழ்வுத் தன்கமகய 

வழங்குவதொகும். 

 

இயற்னக மருத்துவ தினம் - நவம்பர் 18 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 18 அன்று மத்திய ஆயுஷ் அளமசச்கமொனது (ஆயுரப்வதம், 

பயொகொ மை்றும் இயை்ளக மருதத்ுவம், யுனொனி, சித்தொ மை்றும் பஹொமிபயொபதி) 

முதலொவது இயை்ளக மருதத்ுவ தினத்ளத இந்தியொ முழுவதும் அனுசரித்தது. 

 

❖ இத்தினமொனது உணவுமுளை மை்றும் வொழ்க்ளக முளைளய மொை்றியளமப்பதன் மூலம் 

பநொய்களைத ் தடுப்பதை்கொக மருந்தில்லொ மருதத்ுவ அளமப்ளப ஏை்படுதத்ுவளத 

பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

❖ ஆயுஷ் அளமசச்கத்தின் கீழ் உை்ை தன்னொட்சி அளமப்பொன பயொகொ மை்றும் இயை்ளக 
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மருத்துவ ஆரொய்சச்ிக்கொன மத்திய மன்ைமொனது நவம்பர ் 14 முதல் நவம்பர ் 18 வளர 

மருத்துவ முகொம்கை், பயிலரங்கம் மை்றும் கண்கொட்சிகை் ஆகியவை்ளை நடத்தியது. 

❖ புதுதில்லியின் பொலொஜி நிபரொக்தாமில் சமூக மண் குைியல் நிகழ்சச்ி நடத்தப்படட்து. 

இங்கு ஒபர பநரத்தில் 700 நபரக்ை் மண் குைியகல பமை்தகொண்டனர.் 

❖ இந்த நிகழ்சச்ி ஒரு உலக சொதளனயொகும். தை்தபொழுது இந்நிகழ்சச்ியானது ஆசிய 

சொதளனகை் புத்தகத்தில் பதிவு தசய்யப்படட்ுை்ைது. 

❖ இயை்ளக மருதத்ுவ சிகிசள்சயின் 5 இயை்ளக முளைகைில் மண் குைியலும் ஒன்ைொகும்.  

 

குவாமி ஏக்தா வாரம் (ததசிய ஒருனமப்பாட்டு வாரம்) நவம்பர் 19 முதல் 25 வறர 

❖ நவம்பர ் 19 முதல் 25 வளர நொடு முழுவதும் குவொமி ஏக்தொ வொரம் அல்லது பதசிய 

ஒருளமப்பொடட்ு வொரம் அனுசரிக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

❖ இது பதசிய ஒருளமப்பொடள்டயும், மத நல்லிணக்க உணரள்வயும் பலப்படுத்தி 

ஊக்குவிக்க அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ ஒரு வொரகொல அைவிலான இந்நிகழ்சச்ிகைின் ஒரு பகுதியொக நவம்பர ் 19-ம் பததியானது 

பதசிய ஒருளமப்பொடட்ு தினமொக அனுசரிக்கப்படும். 

❖ குவொமி ஏக்தொ வொரதத்ுடன் ஒன்றிளணந்துப் பபொகும் வளகயில் மத நல்லிணக்கப் 

பிரசச்ொரத்ளத மத்திய உை்துளை அளமசச்கத்தின் கடட்ுப்பொட்டில் உை்ை தன்னொட்சி 

அளமப்பொன மதநல்லிணக்கத்திை்கொன பதசிய அளமப்பு நடதத்ுகின்ைது. 

❖ இக்தகொண்டொட்டங்கைின் ஒரு பகுதியொக நவம்பர ் 25-ம் பததியன்று மத நல்லிணக்க 

தகொடி நொை் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

 

ெரவ்ததெ ஆண்கள் தினம் - நவம்பர் 19 

❖ சரவ்பதச ஆண்கை் தினம் ஒவ்தவொரு வருடமும் நவம்பர ் 19-ம் பததியன்று 

அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடொந்திர சரவ்பதச நிகழ்வொகும்.  

❖ இது பநரம்ளையொன முன்மொதிரிகளை அளடயொைங் கொட்டவும் ஆண்கைின் நலன் பை்றிய 

விழிப்புணரள்வ அதிகப்படுத்தவும் எண்ணுகின்ைது. 

❖ 2018-ம் ஆண்டின் இத்தினத்திை்கொன கருதத்ுரு : ”பநரம்ளையொன ஆண் முன் மொதிரிகை்” 

என்பதொகும். 

❖ 1992-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மொதம் தொமஸ் ஒஸ்டர ் என்பவரொல் இத்தினத்தின் அனுசரிப்பு 

துவங்கப்படட்து. 

❖ 1999-ம் ஆண்டு டிரினிடொட் மை்றும் தடொபொபகொகவச ் கசரந்்த தஜபரொம் தீலக்சிங் 

என்பவரொல் இத்தினத்திை்கொன அனுசரிப்பு மறுமுளை துவங்கப்படட்து. 

❖ அவர ் தனது தந்ளதயின் பிைந்த தினத்ளத தகௌரவப்படுத்தவும் கொல்பந்து உலகக் 

பகொப்ளபயில் டிரினிடொட் மை்றும் தடொபொபகொ 1989 ஆம் ஆண்டு தகுதி தபை்ைளத நிளனவு 

தகொை்ைவும் அத்தினத்ளத பதரந்்ததடுத்தொர.் 

❖ சரவ்பதச ஆண்கை் தினம், நவம்பர ் 20-ம் பததியன்று உலகைொவிய குழந்ளதகை் 
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தினத்தொல் பின்ததொடரப்படுகின்ைது. 

 

ெரவ்ததெ ொனல விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்தடாருக்கான நினனவு தினம் – 

நவம்பர் 18 

❖ ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ் மொதத்தின் மூன்ைொவது ஞொயிை்றுக் கிழளம சரவ்பதச 

சொளல விபதத்ுகைில் பொதிக்கப்பட்படொருக்கொன நிளனவு தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆண்டு (2018) நவம்பர ்18 ஆம் பததி இத்தினம் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிை்கொன சரவ்பதச சொளல விபதத்ுகைில் பொதிக்கப்பட்படொருக்கொன 

நிளனவு தினத்தின் கருதத்ுருவொனது “சொளலகை் களதகளைக் தகொண்டுை்ைன” 

என்பதொகும். 

❖ உலதகங்கிலும் சொளல விபதத்ுகைொல் இைந்து பபொன அல்லது கொயமளடந்தவரக்ளை 

அவரக்ைது குடும்ப உறுப்பினரக்ை், நண்பரக்ை் மை்றும் சொளல விபதத்ுகைில் 

பொதிக்கப்பட்படொர ்ஆகிபயொருடன் இளணந்து இத்தினம் நிளனவு கூறுகிைது. 

❖ பமலும் இத்தினம் அவசரச ்பசளவகளுக்கு நன்றி கூறுகிைது. 

❖ இத்தினம் 1993 ஆம் ஆண்டில் சொளல அளமதி நிறுவனத்தொல் ஆரம்பிக்கப்படட்து.  2005 

ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடுகை் சளபயொனது இத்தினத்ளத சரவ்பதச அைவில் அனுசரிக்க 

வலியுறுத்தியது. 

 

 

உலக கழிப்பனற தினம் - நவம்பர் 19 

❖ சரவ்பதச சுகொதொர பிரசச்ளனகளை எதிரத்கொை்வதை்கொன நடவடிக்ளககளுக்கு 

ஊக்கமைிப்பதை்கொக அலுவல்பூரவ் ஐ.நொ. சரவ்பதச அனுசரிப்பு தினமொன உலக 
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கழிப்பளை தினம் நவம்பர ்19 ஆம் பததி அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ 2001 ஆம் ஆண்டில் உலக கழிப்பளை அளமப்பொல் உலக கழிப்பளை தினம் 

ததொடங்கப்பட்டது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நொ. தபொதுச ்சளபயொனது உலக கழிப்பளை தினத்ளத அலுவல்பூரவ் 

ஐ.நொ. தினமொக அறிவித்தது. 

❖ ஐ.நொ. - நீர ் ஆளணயமொனது உலக கழிப்பளை தினத்ளத அனுசரிக்கும் அதிகொரப்பூரவ் 

நிறுவனமொகும். இந்நிறுவனம் உலக கழிப்பளை தினத்திை்கொன அதிகொரப்பூரவ் இளணய 

தைத்ளத பரொமரிக்கிைது. பமலும் இந்நிறுவனம் ஒவ்தவொரு ஆண்டும் இத்தினத்திை்கொன 

சிைப்புக் கருதத்ுருளவத ்பதரந்்ததடுக்கிைது. 

 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்திை்கொன கருதத்ுருவொனது “இயை்ளகளய அடிப்பளடயொகக் 

தகொண்ட தீரவ்ுகை்” என்பதொகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் இதத்ினத்திை்கொன முழக்கமொனது “இயை்ளக அளழக்கும்பபொது, 

நமக்கு கழிப்பளை பதளவப்படுகிைது” என்பதொகும். 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒடட்ுதமொத்த வருடொந்திரக் கருதத்ுருவொனது உலக கழிப்பளை 

தினம் மை்றும் உலக நீர ்தினம் (மொரச் ்22) ஆகிய இரண்டிை்கும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

❖ ஐ.நொ. நீடித்த வைரச்ச்ி இலக்கு 6 ஆனது 2030 ஆம் ஆண்டில் சுகொதொர பமலொண்ளம மை்றும் 

நீர ்பதளவளய உறுதி தசய்வளத பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

 

உலக குழந்றதகள் தினம் - நவம்பர் 20 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நவம்பர ் 20 அன்று உலக குழந்கதகள் தினமானது உலசகங்கிலும் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ சரவ்கதச ஒற்றுகம, உலசகங்கிலும் குழந்கதகளுக்கிகடகயயான விழிப்புணரவ்ு மற்றும் 

குழந்கதகளின் நலகன கமம்படுதத்ுவது ஆகியவற்கற ஊக்குவிப்பதற்காக இத்தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “குழந்கதகளின் உரிகமககளப் 

பாதுகாப்பது மற்றும் மாற்றி அகமப்பது” என்பதாகும்.  
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❖ 1959 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. சபாதுச ்சகபயினால் குழந்கத உரிகமகள் மீதான பிரகடனம் 

ஏற்றுக் சகாள்ளப்படட்கத இத்தினம் குறிக்கிறது. கமலும் 1984 ஆம் ஆண்டில் குழந்கத 

உரிகமகள் மீதான ஒப்பந்தம்  ஐ.நா. சபாதுச ்சகபயினால் ஏற்றுக் சகாள்ளப்படட்து. 

 

ஆப்பிரிக்கா சதாழில்மயமாக்கல் தினம் (AID) - நவம்பர் 20 

❖ ஆப்பிரிக்கா ததொழில்மயமொக்கல் தினமொனது நவம்பர ் 20 அன்று ஒவ்தவொரு வருடமும் 

ஐ.நொ. தபொதுசச்ளபயொல் தகொண்டொடப்படுகிைது. 

❖ இந்த வருடத்தின் பதிப்புக்கொன கருதத்ுரு: “ஆப்பிரிக்கொவில் பிரொந்திய மதிப்பு 

இளணப்புகளை ஊக்குவித்தல் : ஆப்பிரிக்கொவின் கட்டளமப்பு உருமொை்ைம், 

ததொழில்மயமொக்கல் மை்றும் மருந்துகை் உை்பத்திகளை ஊக்குவித்தலுக்கொன பொளத”. 

❖ இது ஆப்ரிக்க கண்டத்தில் சுதந்திர வரத்்தக உடன்படிக்ளக (Africa Continental Free Trade 

Agreement-AFCFTA) மை்றும் ஆப்பிரிக்காவிற்கான 3-வது ததொழில்துளை பமம்பொடுக்கான 

பத்தாண்டு காலம் (IDDA III) ஆகியவை்றின் மீது கவனம் தசலுத்தியது. 

❖ இந்தத் தினமானது ஆப்பிரிக்கொவின் ததொழில்மயமொக்கல் மை்றும் அக்கண்டத்தில் 

எதிரத்கொை்ளும் சவொல்கைின் முக்கியதத்ுவம் பை்றிய விழிப்புணரவ்ிகன  

ஏை்படுத்துவதற்காக 1959 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நொ. தபொதுச ் சளபயொல் முதன்முதலாக 

உருவொக்கப்பட்டது ஆகும். 

 

உலக சதானலக்காட்சித் தினம் - நவம்பர் 21 

❖ ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ் 21 ஆம் பததி உலகதமங்கிலும் உலக ததொளலக்கொட்சித் 

தினம் தகொண்டொடப்படுகிைது. 

❖ இந்த வருடமொனது (2018) 23-வது வருடொந்திர உலக ததொளலக்கொட்சித ்தினமொகும். 

❖ 1996 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மொதம் ஐ.நொ. தபொதுச ் சளபயொனது நவம்பர ் 21 அன்று முதல் 

உலக ததொளலக்கொட்சி மொநொடு நளடதபை்ைளத நிளனவு கூறும் வளகயில் இத்தினத்கத 

உலக ததொளலக்கொட்சித் தினமொக பிரகடனப்படுத்தியது. 

 

உலக மீன்பிடி தினம் - நவம்பர் 21 

❖ உலக மீன் பிடி தினமொனது ஒவ்தவொரு ஆண்டும் நவம்பர ் 21 அன்று உலகம் முழுவதும் 

தகொண்டொடப்படுகிைது. 

❖ இது ஆபரொக்கியமொன கடல் சூழலியலின் முக்கியதத்ுவத்ளத முன்னிளலப் 

படுதத்ுவகதயும், உலகின் மீன்பிடித ் துளையில் நீடித்த வளங்கள் இருப்பகத உறுதி 

தசய்வளதயும் பநொக்கமொக தகொண்டுை்ைது. 
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❖ மீன்பிடித ் ததொழிலொனது நொட்டின் தபொருளாதொரத்தில் முக்கியப் பங்கிளன வகிக்கிைது. 

இதன் சசயல்பாடுகை் நொட்டின் தமொத்த உை்நொடட்ு உை்பத்தியில் (GDP) 1.07 சதவீத 

பங்கைிப்ளப அைிக்கின்ைது.  

 

உலக ஹதலா தினம் - நவம்பர் 21 

❖ உலக ஹபலொ தினமொனது ஆண்டுபதொறும் நவம்பர ் 21 அன்று களடபிடிக்கப்படும் ஒரு 

மதச ்சொரப்ை்ை விடுமுளையொகும். இந்த வருடம்  (நவம்பர ்  21, 2018) 46-வது உலக ஹபலொ 

தினத்கதக் குறிக்கின்றது. 

❖ இது பளடபலத்ளதப் பயன்படுத்தி முரண்பொடுகைொனது தீரக்்கப் படுவதை்குப் பதிலொக 

தகவல் ததொடரப்ுகை் மூலமொக அகவ தீரக்்கப்பட பவண்டும் என்பளத தவைிப்படுதத்ும் 

பநொக்கத்திகனக் தகொண்டுை்ைது.  

❖ இந்த தினமொனது 1973ன் இறுதியில் இஸ்பரலுக்கும் எகிப்திை்கும் இளடயில் ஏற்பட்ட 

பமொதல்கைின் விளைவொக ததொடங்கப்படட்து ஆகும். 

❖ அன்றிலிருந்து இந்த தினமொனது 180 நொடுகைில் உள்ள மக்கைொல் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ அரிகசானொ அரசு பல்களலக் கழகத்தின் முகனவர ் பட்டதொரியான பிளரயன் 

தமக்கொரம்ொக் மை்றும் ஹொரவ்ரட்ு பல்களலக்கழக படட்தொரியான ளமக்பகல் 

தமக்கொரம்ொக் ஆகிபயொரால் இந்த கருதத்ு உருவொக்கப்படட்து. 

 

உலக COPD தினம் - நவம்பர் 21 

❖ உலக நொை்பட்ட நுளரயீரல் அளடப்பு பநொய் தினமொனது (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease) ஒவ்தவொரு வருடமும் நவம்பர ்21 அன்று உலகதமங்கிலும் தகொண்டொடப்படுகிைது.  

❖ இவ்வருட COPD தினத்தின் கருதத்ுரு “NEVER TOO EARLY, NEVER TOO LATE” என்பதாகும். 

❖ இது மக்கைிளடபய நொை்பட்ட நுளரயீரல் அளடப்பு பநொய் குறித்த விழிப்புணரள்வ 

ஏை்படுத்துதல் மற்றும் COPD பரொமரிப்ளப பமம்படுதத்ுதல் ஆகியவை்ளை பநொக்கமொகக் 

தகொண்டுை்ைது. 
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சபண்களுக்சகதிரான வன்முனறனய ஒழிப்பதற்கான ெரவ்ததெ தினம் - நவம்பர் 

25 

❖ சபண்களுக்சகதிரான வன்முகறகய ஒழிப்பதற்கான சரவ்கதச தினமொனது 

உலகதமங்கிலும் நவம்பர ்25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இவ்வருடதத்ின் கருதத்ுரு “Orange the World: #HearMeToo” என்பதாகும். 

❖ ஒவ்தவொரு மொதத்தின் 25-ம் பததியும் 2009-ல் ததொடங்கப்பட்ட ‘Say NO – UNiTE to End Violence 

against Women’ என்ை ஐ.நொ. மகைிர ் அகமப்பின் பிரசச்ொரத்தினொல் ஆரஞ்சு தினமொக 

அத்தினம் நியமிக்கப்படட்து. 

❖ இந்த தினமொனது 1960 ஆம் ஆண்டில் ரஃபபல் துருஜில்பலொவின் சரவ்ொதிகொர ஆட்சியின் 

பபொது தடொமினிகன் குடியரசில் தகொடூரமொக சகால்லப்பட்ட அரசியல் ஆரவ்லரக்ைொன 3 

மிரொபல் சபகொதரிகைின் நிளனவொக அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

❖ ஐ.நொ. தபொதுச ்சளபயொனது 2008 பிப்ரவரி 7 அன்று இதன் தீரம்ொனத்ளத ஏை்றுக் தகொண்டு 

அதிகொரப் பூரவ்மொக நவம்பர ்25-ம் பததிளய அத்தினமாக நியமித்தது. 

 

70-வது NCC உருவாக்க தினம் 

❖ உலகின் மிகப்தபரிய சீருளட இளைஞர ்அளமப்பொன பதசிய மாணவர ்பகடயானது (NCC) 

தனது உருவொக்க தினத்ளத 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 25 அன்று இந்தியொ முழுவதும் 

தகொண்டொடியது. 
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இந்திய நதிகள் வாரம் 2018 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 24 முதல் 26 வளர இந்தியொவில் உள்ள நதிகளின் மீதொன 

தனிதத்ுவ கூடுளகயான இந்தியொவின் நதிகை் வொரமானது புதுசடல்லியில் உள்ள 

இயற்ககக்கான உலகைொவிய நிதியத்தின் இந்திய அலுவலகத்தில் (World-Wide Fund for 

Nature India- WWF India) நளடதபை்ைது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான 3 நொை் கூடுளகயின் முக்கிய கநாக்கமொனது: ”இந்தியொவொல் 

கங்ளகளய புதத்ுயிரொக்கம் தசய்ய இயலுமொ?” என்பது குறித்ததாகும். 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான நிகழ்வொனது சமீபத்தில் மகறந்த ஸ்வொமி கியொன்ஸ்வொரப்் சனொந்த் 

என அறியப்படும் Dr. G.D. அகரவ்ொல் அவரக்ளுக்கு சமரப்ிக்கப்படட்து. 

 

ததசிய பால் தினம் - நவம்பர் 26 

❖ பதசிய பொல் தினம் (NMD - National Milk Day) ஆனது நவம்பர ் 26 அன்று இந்தியொவின் 

தவண்ளமப் புரட்சியின் தந்ளதயொன டொக்டர ் வரக்ீஸ் குரியனின் பிைந்த நொளை 

குறிப்பதை்கொக அனுசரிக்கப்படுகிைது. அவர ் ககாழிக்ககாட்டில் 1921ஆம் ஆண்டு 

பிறந்தார.் 

 

❖ முதல் பொல் தினமொனது 26 நவம்பர ்2014 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ 1970-ல் பதசிய பொல் பண்ளண பமம்பொடட்ு வொரியத்தொல் (NDDB - National Dairy Development 

Board) ததொடங்கப்படட் “சவண்கமப் புரட்சியின்” வடிவளமப்பொைர ் டொக்டர ் குரியன் 

ஆவொர.் 

❖ இந்த திட்டமொனது இந்தியொளவ மிகப்தபரிய பொல் உை்பத்தி தசய்யும் நொடொக 

மொற்றுவதை்கு வழி வகுத்தது. தை்பபொது இந்தியொ தனது பொல் பதளவகளைப் பூரத்்தி 

தசய்வதில் தன்னிளைவு தபை்றுை்ைது. 

 

அரசியலனமப்பு தினம் - நவம்பர் 26 

❖ சம்விதன் திவொஸ் என்ைளழக்கப்படும் இந்திய அரசியலளமப்பு தினமொனது ஒவ்தவொரு 
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ஆண்டும் நொடு முழுவதிலும் நவம்பர ்26 அன்று தகொண்டொடப்படுகிைது. 

❖ இது இந்தியொவின் அரசியலளமப்பு சட்டமொனது ஏை்றுக் தகொை்ைப்படட் தினத்ளதக் 

குறிப்பதற்காக அனுசரிக்கப் படுகிைது. 

❖ இந்திய அரசியலளமப்புச ்சட்டமொனது நவம்பர ்26, 1949 அன்று ஏை்றுக் தகொை்ைப்படட்ு 26 

ஜனவரி 1950 அன்று நளடமுளைப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்திய அரசானது 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்19 ஆம்  கததி  ஒரு அரசு அறிவிக்கக மூலம் 

நவம்பர ்26ம் கததிகய  அரசியலளமப்பு தினமொக அறிவித்தது. 

❖ 2015ம் ஆண்டு அம்கபத்கரின் 125வது பிறந்த தின ஆண்டாகும். 

 

இந்திய உடலுறுப்பு தான தினம் - நவம்பர் 27 

❖ பதசிய உடல் உறுப்பு மை்றும் திசு மொை்று நிறுவனமானது (National Organ and Tissue Transplant 

Organization-NOTTO) 2018 நவம்பர ்27  அன்று 9-வது உடலுறுப்பு தொன தினத்ளத தடல்லியில் 

தகொண்டொடியது. 

❖ இவ்விழொவில் உடலுறுப்பு தொனம் மை்றும் உறுப்பு மொை்று சிகிசள்ச ஆகிய துளைகைில் 

பல்கவறு விருதுகை் வழங்கப்பட்டன. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

அனுபம் சகர் FTII இன் தறலவர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா 

❖ பிரபல நடிகர ் அனுபம் சகர ் இந்திய திகரப்பட மற்றும் சதாகலக்காட்சி நிறுவனத்தின்  

(FTII - Film and Television Institute of India) தகலவர ்பதவியிலிருந்து விலகினார.் 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ் மாதம் FTII இன் தகலவர ் பதவியில் நியமிக்கப்படட் இவர ்

ககஜந்திர சசௌொகனயடுதத்ு இப்பதவிக்கு வந்தார.் 

❖ இதன் மூலம், பதவிக் காலம் முடிவகடவதற்கு முன்னதாககவ ராஜினாமா சசய்த FTII இன் 

முதல் தகலவராக சகர ்ஆகியுள்ளார.் 

❖ FTII சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து முதல்முகறயாக குகறந்தபடச் பதவிக் காலமாக 11 

மாதங்கள் மடட்ுகம FTII-ன் தகலவராக இவர ்பணியாற்றியுள்ளார.் 
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உலக கடவுெச்ீட்டு குறியீடு - 2018 

❖ வருடொந்திர கடவுச ்சீடட்ு குறியீடட்ின்படி, சிங்கப்பூர ்மை்றும் தஜரம்னி ஆகிய நொடுகை் 165 

நொடுகளை அணுகக் கூடிய வசதிகயாடு உலகின் மிகச ் சக்தி வொய்ந்த கடவுச ் சீடள்டப் 

தபை்றுை்ைன.  

❖ இந்த முடிவுகை் குடிமக்களுக்தகன்று திட்டமிடும் நிறுவனமொன தஹன்லி அண்ட் 

பாரட்்னரஸ்் என்ற நிறுவனத்தின் வருடொந்திர கடவுச ்சீட்டின் ஒரு பகுதியொகும். 

❖ சமீபத்திய உலக கடவுச ்சீடட்ு குறியீட்டில் உலக அைவில் இந்திய கடவுச ்சீட்டொனது 66வது 

இடத்தில் உை்ைது. 

 

❖ இந்தக் குறியீடானது கடவுசச்ீட்டின் நுகழவு இகசவு இல்லா மதிப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியா தனது கடவுசச்ீட்டிகனக் சகாண்கடாருக்கு 66 நாடுகளுக்கு நுகழவு இகசவு 
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இல்லா அணுககலத் தருகின்றது. 

❖ இந்தப் படட்ியலில் ஆப்கானிஸ்தான் ககடசி இடத்தில் உள்ளது. இப்படட்ியலில் 

பாகிஸ்தான் மற்றும் ஈராக் ஆகிய நாடுகள் ககடசி இடத்திற்கு முந்கதய இடங்களில் 

உள்ளன. 

 

தமதர பயாதர பினரம் மினிஸ்டர ்

❖ பரொம் திளரப்படத் திருவிழொவில் படத் தயாரிப்பாளரான ரொக்பகஷ் ஓம்பிரகொஷ் 

தமஹ்ரொவின் திளரப்படமொன “பமபர பயொபர பிளரம் மினிஸ்டர”் திளரயிடப்படட்து. 

ஆசியொவிலிருந்து திளரயிடப்பட்ட ஒபர திளரப்படம் இதுவொகும். 

❖ பரொம் திளரப்படத் திருவிழொவின் பதரவ்ுக் குழுவொனது 3 தவவ்பவறு கண்டங்கைில் இருந்து 

3 படங்களைத் திளரயிடத் பதரவ்ு தசய்துை்ைது. 

❖ மும்ளப பசரிப் பகுதியில் வொழும் நொன்கு குழந்ளதகளைப் பை்றி இத்திளரப்படம் 

விவரிக்கிைது. அந்த நொன்கு குழந்ளதகைில் ஒரு சிறுவன் தனது தொய்க்கொக ஒரு கழிவளை 

அளமக்க எண்ணுகிைொன். அதை்கொக பிரதமருக்கு அசச்ிறுவன் மனு தகொடுக்கின்ைொன். 

 

ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் தகாப்னப 2018 - டாடா ஸ்டீல் (அதிகாரப்பூரவ் பங்குதாரர்) 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆண்களுக்கொன ஹொக்கி உலகக் பகொப்ளபப் பபொட்டியின் 

அதிகொரப்பூரவ் பங்குதொரரொக ‘டொடொ ஸ்டீல்’ அறிவிக்கப்படட்ுை்ைது. இது ஒடிசொவில் உை்ை 

கலிங்கொ ளமதொனத்தில் நளடதபைவுை்ைது. 

❖ நடக்கவிருக்கும் சரவ்பதச ஹொக்கி கூட்டளமப்பின் உலகக் பகொப்ளபப் பபொட்டியின் 14வது 

பதிப்பொனது 3வது முளையொக இந்தியொவில் நளடதபறுகிைது. 

❖ இதை்கு முன்னதொக இந்தியொவொனது இப்பபொட்டியிளன 1982ல் மும்ளபயிலும் 2010ல் 

புதுதடல்லியிலும் நடத்தியது. 

❖ இந்தியொவில் ஹொக்கி அகொடமி (பயிற்சி நிறுவனம்) சதாடங்கியிருக்கின்ற முதல் தனியொர ்

துளை நிறுவனமொக டொடொ ஸ்டீல் உை்ைது. 

 

னடட்டானிக் II 

❖ 1912-ம் ஆண்டின் RMS ளடட்டொனிக் கப்பலின் நவீன பிரதியொன ளடட்டொனிக் II ஆனது 

2022ல் தனது பயணத்ளதத் ததொடங்கவுை்ைது. 
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❖ இந்த கப்பல் பயணத்திற்கொன திட்டமானது முதலில் ஏப்ரல் 2012ல் ஆஸ்திபரலியொளவச ்

பசரந்்த மில்லியனரொன கிைவ்ீ பொல்மர ்மற்றும் அவரது கப்பல் நிறுவனமான புளு ஸ்டார ்

ளலன் குரூஸ் நிறுவனதத்ால் அறிவிக்கப்படட்து. 

❖ இது சீனொவில் அளமந்துை்ை அரசுக்குச ் தசொந்தமொன கப்பல் கடட்ும் நிறுவனமொன CSC 

ஜின்லிங்க் ஷிப்யொரட்் என்ற நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்படட்ு சகாண்டு இருக்கிைது. 

❖ இந்தக் கப்பலொனது முதலில் துபொயில் இருந்து சவுத்தொம்ப்டன் (இங்கிலாந்து) வளரயில் 

தனது முதல் பயணத்ளத இரண்டுவார கால அளவிற்கு பமை்தகொை்ளும்.  அதன் பிறகு 

தனது உண்ளமயொன இலக்கான நியூயாரக்்கக கநாக்கி பயணம் கமற்சகாள்ளும். 

❖ முதல் RMS ளடட்டொனிக் கப்பலொனது 1912ம் ஆண்டு ஏப்ரலில் வட அடல்ொண்டிக் 

தபருங்கடலில் தனது முதல் பயணத்தின் பபொது பனிப்பொளையில் பமொதி மூழ்கியது.  

 

Children for land ஊக்கத் திட்டம் - இத்தாலி 

❖ இத்தொலியின் அரசொங்கமொனது மூன்ைொவது குழந்ளதகளை தபை்றுக் தகொை்ளும் 

தபை்பைொரக்ளுக்கு இலவச பண்ளண நிலத்ளத வழங்கப் பபொவதொக அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ 2019 முதல் 2021 வளர மூன்ைொவது குழந்ளதகளை தபை்தைடுக்கும் தபை்பைொரக்ளுக்கு 

அரசொங்க விவசொய நிலத்ளத 20 ஆண்டுகளுக்கு வழங்குவளத இத்திட்டம் பநொக்கமொகக் 

தகொண்டுை்ைது. 

❖ இந்த புதிய திட்டமொனது நொட்டில் குளைந்துள்ள பிைப்பு விகிதத்ளத அதிகரிப்பளத 

பநொக்கமொகக் தகொண்டுை்ைது. 

❖ இந்த சலுளகயில் ஆரவ்முை்ை தவைிநொட்டவரக்ை் குளைந்தபடச்மாக 10 ஆண்டுகளுக்கு 

இத்தொலியில் குடியிருப்பவரொக இருக்க பவண்டும். 

 

சிறப்பு விருந்தினர் - 2019 ஆம் ஆண்டின் இந்திய குடியரசுத் தின அணிவகுப்பு 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் இந்திய குடியரசுத் தின அணிவகுப்பில் ததன் ஆப்பிரிக்க அதிபர ்

ளசரில் ரமபபொசொ சிைப்பு விருந்தினரொக கலந்து தகொை்ைவிருக்கிைொர.் 
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❖ இதன் மூலம், இந்திய குடியரசுத் தின விழொவில் கலந்து தகொை்ளும் 2வது ததன்னொப்பிரிக்க 

அதிபர ்இவரொவொர.் 

❖ ததன் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அதிபரொன தநல்சன் மண்படலொ 1995 ஆம் ஆண்டு 

இந்திய குடியரசுத் தின விழொ அணிவகுப்பில் சிைப்பு விருந்தினரொக கலந்து தகொண்டொர.் 

 

ததசிய மத நல்லிணக்க ஆய்வு நிறுவனம் 

❖ பஞ்சொபின் அமிரத்சரஸில் முதலொவது மத நல்லிணக்க ஆய்வு நிறுவனத்ளத உருவொக்க மத்திய 

அரசு பரிந்துளர சசய்து இருக்கின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் குருநொனக்கின் 550-வது பிைந்த தினத்ளத நிகழ்சச்ிகை் மூலம் ஆண்டு 

முழுவதும் களடபிடிப்பதின் ஒரு பகுதியொக மத்திய அரசு இப்பரிந்துளரளய தசய்து 

இருக்கின்றது. 

❖ மத்திய உை்துளை அளமசச்ர ் ரொஜ்நொத ் சிங்கின் தளலளமயில் நளடதபை்ை பதசிய 

தசயல்படுதத்ுதல் குழுவின் (NIC - National Implementation Committee) சந்திப்பின் பபொது இம்முடிவு 

எடுக்கப்படட்து.  

❖ பதசிய தசயல்படுதத்ுதல் குழுவொனது குரு நொனக்கின் 550-வது பிைந்த தினத்ளத 

அனுசரிப்பதை்கொக பிரதம அளமசச்ரொல் உருவொக்கப்படட்து. 

 

மும்னப பயங்கரவாத தாக்குதலின் (26/11) 10-ம் ஆண்டு நினறவு 

❖ இந்தியா நவம்பர ்26, 2018 அன்று  26/11 மும்ளப பயங்கரவொத தொக்குதலின் 10-வது ஆண்டு 

நிளைளவ அனுசரித்தது. 

❖ இந்த தொக்குதலில் ஈடுபட்டவரக்ளை கண்டுபிடிக்க உதவுபவரக்ளுக்கு 5 மில்லியன் டொலர ்

பரிளச அதமரிக்கொ அறிவிதத்ுை்ைது. 

❖ பதத்ு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்2008-ல் லஷ்கர-்இ-ததொய்பொகவச ்கசரந்்த 10 தீவிரவாதிகள் 

மும்ளபயில் கடல் வழியாக வந்து மூன்று நொடக்ளுக்கு நீடித்த ஒருங்கிளணந்த 

தொக்குதளல நடத்தினர.் 

❖ இந்த தீவிரவாத நடவடிக்ககக்குப் பதிலடியொக தொக்குதல் நடத்தியவரக்ளை 

பிடிப்பதற்காக கதசிய பொதுகொப்புப் பளடயினரொல் தொஜ் ஓட்டலில் “பிைொக் தடொரன்ொபடொ 

நடவடிக்ளக” நடத்தப்படட்து.  

❖ தொக்குதல் நடத்தியவரக்ைில் உயிருடன் பிடிக்கப்படட் தீவிரவாதி அஜ்மல் கசொப் மடட்ுகம 

ஆவான். நவம்பர ் 21, 2012 அன்று புபனயின் எரவொடொ சிளைசச்ொளலயில் அஜ்மல் 

தூக்கிலிடப்பட்டொன். 

 

ரூபிக் கன ெதுரத்தில் கின்னஸ் உலக ொதனன 

❖ சீனொவின் 13 வயதுளடய க்யூ ஜீயொன்யு தனது ளககை் மை்றும் கொல்களைப் பயன்படுதத்ி 1 

நிமிடம் 36.39 வினொடிகைில் 3 ரூபிக் கன சதுரங்களை ஒபர பநரத்தில் பசரத்த்ு புதிய 

கின்னஸ் உலக சொதளனகயப் பளடதத்ுை்ைொர.் 
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❖ இவர ்ஏை்கனபவ ஒரு ரூபிக் கன சதுரத்ளத பமலிருந்து கீழொக (15.84 வினொடிகைில்) பசரத்த்ு 

தனது முந்ளதய சொதளனளய விட 1.6 வினொடிகளுக்கு முன்னபர முடித்து மிக விளரவில் 

கசரத்்தவர ்என்ற கின்னஸ் உலக சொதளனளயப் பளடத்தொர.் 

❖ இவர ்ஏை்கனபவ மூன்று ரூபிக் கன சதுரங்களை ஜொக்லிங் (ஒகர கநரத்தில் தூக்கி எறிதல் 

மற்றும் பிடித்தல்) தசய்யும் பபொபத மிக விளரவில் பசரத்்த (5 நிமிடம் 6.61 வினொடி) 

சாதகனகயயும் பகடதத்ுள்ளார.் 
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