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WEEKLY CURRENT AFFAIRS 

[NOV 07 TO NOV 13] 

 

 
 1. அதிகரிக்கும் காசந ாய் பலல்: 
 தறகத்தல் நகறண்டு 77 ஆிம் நபர் கச நநல் னததக 

பதக்கப்பட்டுள்ரனர். இது கடந்த ஆண்டடக் கட்டிலும் 13 சதலதீம் அதிகம் 
என்பது குமப்பிடத்தக்கது. 

 கசநநட னலடக றக்கும் நநக்கல் த்த, நய அசுகள் 
பல்நலறு னற்சகடர னன்னனடுத்து லனகன்மன. அதுட்டுன்ம, 2025-
க்குள் அந்ந ாய பற்மிலும் றிக்க நலண்டும் என்ம இயக்குடன் 
பல்நலறு தட்டங்கள் னசல்படுத்தப்படுகன்மன. 

 
 2. ஜப்பானில் சர்லநதச கடற்பயட பிற்சி 
 ஜப்பனில் சர்லநதச கடற்படட பிற்ச னதடங்கது. இதல் இந்த உள்பட 

12 நடுகடர நசர்ந்த நபர்க்கப்பல்கள் பங்நகற்று உள்ரன. 
 அனரிக்க, கனட இண்டம் உயக நபரில் ஜப்பனின் நதல்லிட 

னதடர்ந்து உனலக்கப்பட்ட கடற்படடின் 70-லது ஆண்டு  ியனவு தினம் 
தற்நபது அனுசரிக்கப்பட்டு லனகமது. 

 இடதனட்டி சர்லநதச கடற்படட பிற்சக்கு ஜப்பன் ஏற்படு னசய்தது. 
தடயநகர் நடக்கநவுக்கு னதற்நக நநகசுகலில் உள்ர சுகாி 
லயரகுடா பகுதில் இந்த பிற்ச நநற்று னதடங்கது. 

 இன்றும் நடடனபறும் இந்த நகழ்லில் இந்த, அனரிக்க, ஆஸ்தநய, 
கனட, நனைசயந்து, சங்கப்னர் உள்ரிட்ட 12 நடுகடர நசர்ந்த 18 
நபர்க்கப்பல்கள் பங்நகற்று உள்ரன. நலும் அனரிக்க ற்றும் பின்ஸ் 
நடுகள் நபர் லினங்கடரனேம் அனுப்பி உள்ரன. 

 
 3. இந்திாவுக்கு அதிக கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுதி: ளிா பதயிடம் 
 கடந்த அக்நடபர் தத்தல் இந்தவுக்கு அதக கச்சஎண்னெய் 

ஏற்றுதனசய்த நடுகள் பட்டியல் ளிா பதயிடம் பிடித்துள்ரது. பய 
ஆண்டு கயக இந்தப் பட்டியல் னன்னெிில் இனந்த சவூத அநபி, 
இக் ஆக நடுகள் பின்தங்கனேள்ரன. 

 
 4. சர்க்கய ஏற்றுதி லம்பு 60 யட்சம் ணட்ரிக் டன் 
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 சர்க்கட லிடய ஸ்தத்தன்ட, ஆடயகரின் நத நடய சநடயப்படுத்தல் 
ஆகலற்டமக் கனத்தல் னகண்டு அடனத்து சர்க்கட ஆடயகலக்கு 60 
யட்சம் னட்ரிக் டன் லட ஏற்றுத துக்கட்டட த்த லர்த்தகம், உெவு, 
தகர்நலர் துடம நர்ெித்துள்ரது. 

 2021-2022 சர்க்கட பனலத்தல் இந்த 1.10 நகடி னட்ரிக் டன் சர்க்கடட 
ஏற்றுத னசய்து, சர்லநதச அரலில் 2-ஆலது இடத்யத ணபற்மிபேந்தது.  
 

 5. 10% இடதுக்கீடு ணசல்லும்:- 
 னபனரதத்தல் நயலடடந்த னபதுப் பிரிலினரில் 

னற்படுத்தப்பட்நடனக்கு (இ டபிள்ப எஸ்) கல்லி, அசு நலடயலய்ப்னகரில் 
லறங்கப்படும் 10 சதலதீ இடதுக்கடு னசல்லுபடிகும் என உச்சநீதன்ம 
அசல் சசன அர்வு தீர்ப்பரித்தது. 

 னபனரதத்தல் நயலடடந்த னபதுப் பிரிலினரில் 
னற்படுத்தப்பட்நடனக்கு அசுக் கல்லி நறுலனங்கரிலும், அசு 
நலடயலய்ப்னகரிலும் 10 சதலதீ இடதுக்கடு லறங்கும் நநக்கல் 103-
ஆலது அசயப்புச் சட்டத் திபேத்தத்யத த்த அசு 2019- ஆம் ஆண்டில் 
இற்மது. அதன் கெக ட்டுனத்த இடதுக்கடு 50 சதலதீத்டதக் 
கடந்தது. 

 
6. நதசி உிரி எரிசக்திின் பதல் கட்ட திட்டங்களுக்கு பை. 858 நகாடி அனுதி 
 நதச உிரி எரிசக்தின் னதல் கட்ட தட்டங்கலக்கு னொ. 858 நகடிட 

த்த னத ற்றும் னதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்த அடச்சகம் அனுத 
அரித்துள்ரது. 

 னென்று லடகன இந்தத் தட்டங்கள் லனகன்ம 2025-26 ஆண்டு லட 
னதடனம் எனவும் னதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது.  

 நதச உிரி எரிசக்தத் தட்டம் குமத்த அமலிக்டகட, த்தி புதுப் 
பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அயச்சகம் னலரிிட்டுள்ரது.  

 திறகத்தில்;-  
 உிரி எரிசக்த தட்டத்தன் கழ் சுர் 200 உிரி எரிலனே தட்டம் 2022-23 

நதண்டில் அடக்கப்பட அனுதரிக்கப் பட்டுள்ரது.  
 நட்டிநயந அதக அரலில் உிரி எரிலனே தட்டங்கடர னபற்றுள்ர 

நயங்கரக காாஷ்டிம் (6000), த்திப் பிநதசம் (2,900) உள்ரன. 
 

7. ணதாறில் லரர்ச்சி 4.0 ா ாடு - ணசன்யன 
 ணலரிீடு: 
 லன்னலரி ற்றும் பதுகப்ன னதறல் னகள்டக, 2022 
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 8. அற.லள்ரிப்பாலின் நூற்மாண்டு பிமந்த  ாள் 
 னதுக்நகட்டட இலத்தல் நகத்தர் குடும்பத்தல் பிமந்த 

அற.லள்ரிப்ப, குறந்டத இயக்க லரர்ச்சக்கு பங்கற்ம தறல் 
சறுகடதகள், கட்டுடகள், படல்கள் ஆகலற்டம ஏரக 
இற்மினக்கமர். 

 1922, நலம்பர் 7-ஆம் நதத அற.லள்ரிப்ப பிமந்தர். கடந்த ஒர் ஆண்டக 
இலது தற்மண்டுலிற னகண்டடப்பட்டது .  

 
 9. ஃபிரான்ஸ் ய ட்டிங்நகல் நதசி லிபேது 
 2020-21-ஆம் ஆண்டுக்கன ஃ பிரன்ஸ் டநட்டிங்நகல் நதச லினது 

குடிசுத் தடயலர் தனௌபத லறங்கனர். 
 னபற்மலர்கள்:- 
 லினதுநகர் லட்டம், கன்னிநசரினதூர் ஆம்ப சுகத நடய 

ணசலியிர் ஈ. ங்கம்ாள்,  
 லிலப்னம் லட்டம், எண்ெிம் ஆம்ப சுகத நடய ணசலியிர் 

எஸ்.ணசல்லி. 
 

 10. ஜி20 கூட்டயப்புக்கு இந்திா தயயய 
 உயகன் னபனம் னபனரத தப்டபக் னகண்ட 20 நடுகடர உள்ரடக்க 

ஜி20 கூட்டயப்புக்கான தயயயப் ணபாறுப்யப டிசம்பர் 1-ஆம் நததி 
இந்த ஏற்கவுள்ரது.  

 ஜ20 கூட்டடப்பின் தற்நபாயத தயயயப் ணபாறுப்யப இந்நதாநனசிா 
லகத்து லனகமது.  

 
 11. திறகத்தின் புதி சொயம் அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 
 காலிரி ணதற்கு லன உிரின சொயானது, தழ்நட்டின் கலிரி 

லடக்கு லன உிரின செயம் ற்றும் கர்நடக நயத்தன் கலிரி லன 
உிரின செயம் ஆகலற்டம இடெக்கும் னபரி பகுதக 
அடந்துள்ரது.  

 கலிரி னதற்கு கட்டுிரிக் கப்பகத்டதத் திழ் ாட்டின் 17-ஆலது 
காட்டுிர்க் காப்பகாகத் தழ்நடு அசு அமலித்துள்ரது. 
 

 12. லான்ணலரி பாதுகாப்பு ணதாறில் ணகாள்யக ணலரிீடு: 
 லனூர்த பகங்கள், ட்நன்கள் தரிப்ன, ணுல டங்ககள், தனித்துலக்க 

லகனங்கள், லனூர்த பரிப்ன, பலதுபர்ப்ன நபன்ம பிரிவுகரில் கலனம் 
னசலுத்தும் லடகில் இந்தக்னகள்டக லடிலடக்கப்பட்டுள்ரது. 
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 பை.5 ஆிம் நகாடி பதலீடு:  
 லன்னலரி ற்றும் பதுகப்ன னதறல் துடமில் அடுத்த 10 

ஆண்டுகரில் னொ.5 ஆிம் நகடி அரவுக்கு னதலீடுகடர ஈர்க்க 
தழ்நடு அசு தட்டட்டுள்ரது.  

 தழ்நடு னதறல் லரர்ச்ச நறுலனம் சர்பில் இதற்கன லிரிலன 
பெிகள் நற்னகள்ரப்படும். 

 அசன் னதலீடுகள் ட்டுன்ம, அடுத்த 10 ஆண்டுகரில் பை.75 ஆிம் 
நகாடி பதலீடுகயர ஈர்க்கவும் இயக்கு நர்ெிக்கப்பட்டுள்ரது .  
 

 13. ணதாறில் லரர்ச்சி ா ாடு 
 தழ்நடு னதறல் லரர்ச்ச நறுலனம் சர்பில், ' ாயரய ந ாக்கி இன்நம- 

தயய  ிிர்ந்த திழ் ாடு' எனும் தடயப்பியன னதறல் லரர்ச்ச நடு 
னசன்டனில் நடடனபற்மது. 

 இயக்கு:  
 தழ்நட்டின் னதறல் துடமக்கு டலத்துள்ர இயக்கு கப்னபரிது. 

லனம் 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் ன டிரில்யன் அனரிக்க டயர் 
னபனரதத்டத அடட நலண்டும் என்பநத அதுலகும். 

 ஆரில்யா யபயட்கள்: 
 ட்நன்கடர இக்குலதற்கன பிற்ச டங்கள் துய, நகாயலில் 

நறுலப்பட்டுள்ரது. 
 

  14. உயக சுகாதா ா ாடு: 
 தண்ணுிரிகரல் ஏற்படும் நநய்த்னதற்றுகடரத் தடுக்க சர்லநதச அரலில் 

லறனடமகடர லகுக்க நலண்டும் என்று சங்கப்னரில் நடடனபற்று லனம் 
சுகத நட்டில் தறக க்கள் நல்லழ்வுத் துடம அடச்சர் 
.சுப்பிெின் னதரிலித்தர். 

 சிங்கப்பூரில் நடடனபறும் 7-ஆலது உயக சுகாதா ா ாட்டில் அடச்சர் 
.சுப்பிெின் பங்நகற்மர். நட்டில் 'நுண்ணுிர் எதிர்ப்பு பாயத - 
ணதன்கிறக்கு ஆசிாலில் ணதாற்று ந ாய்கள் அச்சுறுத்தல்கள்' எனும் 
தடயப்பில் அலர் நபசதலது: 

 
15. திறகத்தில் 6.18 நகாடி லாக்காரர்கள்: ணபண்கநர அதிகம் 
 தறகம் னலலதும் லடவு லக்கரர் பட்டில் னலரிிடப்பட்டது. 

இதன்படி, தறகத்தல் னத்தக 6 நகடிந 18 யட்சத்து 26 ஆித்து 182 
லக்கரர்கள் உள்ரனர். அலர்கரில் ஆண்கடர லிட னபண் லக்கரர்கநர 
அதகம். 
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 நயத்தநயந அதகரவு லக்கரர்கடரக் னகண்ட நபடலத் 
னதகுதக நசறங்கநல்லூர் னதகுதனேம், குடமந்த லக்கரர்கடரக் 
னகண்ட னதகுதக துடமனகம் னதகுதனேம் உள்ரன. 

 தறகத் தடயடத் நதர்தல் அதகரி: சத்பித சாகு 
 
 16. இந்தி 2டிஜி பேந்து 
 கநன பதப்னக்கு உள்ரனலர்கலக்கு, னநஞ்சல் எரிச்சல், த்தம் உடமதல், 

டடப்ன நபன்ம பதப்னகள் குடமந்தது ஒண்டுக்கு ஏற்படுகமது.  
 இந்த பதப்டப குெப்படுத்த இந்தலில் டக்டர் னட்டிஸ் நயபனட்டரி, 

ணுல ஆய்ச்ச நம்பட்டு டத்துடன் டிஆர்டிஒ இடெந்து '2டிஜி (2 
டிாக்சி-டி-குளுக்நகாஸ்) என்ம பவுடர் னந்டத உனலக்கனர். 

 இடத லய் லறக சப்பிட நலண்டும். இந்த னந்து, உடயல் சக்தக்கு 
கென குலக்நகஸ் உடடலடத தடுத்து, டலஸன் லரர்ச்சட 
தடுக்கமது. 

 
 17. 50-ஆலது உச்ச ீதின்மத் தயயய  ீதிபதிாக சந்திசூட் பதலிநற்பு 
 உச்சநீதன்மத் தடயட நீதபதக இனந்த னே.னே.யயத்தன் பதலிக் கயம் 

நடமலடடந்தது. இடதடுத்து உச்சநீதன்மத்தன் 50-ஆலது தயயய 
 ீதிபதிாக டி.ய்.சந்திசூட்டுக்கு குடிசுத் தடயலர் தனௌபத னர்ன  
பதலிப்பிெம் னசய்து டலத்தர். 

 
 18. இந்திாலில் 100 லயதக் கடந்த லாக்காரர்கள் 2.49 யட்சம் நபர் 
 இந்தலில் 100 லடதக் கடந்த லக்கரர்கள் 2.49 யட்சம் நபபேம், 80 

லடதக்கடந்த லக்கரர்கள் 1.80 நகாடி நபனம் உள்ரதக தடயடத் 
நதர்தல் ஆடெர் ாஜவீ் குார் னதரிலித்தர். 

 
 19. 2027-ல் இந்திா 3-லது ணபரி ணபாபேராதா  ாடாக திகழும் 
 இந்த 2027-ல் ணபாபேராதாரீதிாக 3-லது ணபரி  ாடாக உபேலாகும் 

என்று அனரிக்கடலத் தடயடிடகக்னகண்டு னசல்படும் சர்லநதச 
னதலீட்டு லங்கன நார்கன் ஸ்டான்யி னதரிலித்துள்ரது. 

 
 20. அணரிக்க  ாடாளுன்ம நதர்தல் இந்தி அணரிக்கர் ஸ்ரீ தாநனதர் ணலற்மி 
 ச்சகன் கெத்தல் இனந்து னதல் னடமக இந்த அனரிக்கர் ஸ்ரீ 

தாநனதர் (67) எம்.பிக னலற்ம னபற்றுள்ரர். 
 அனரிக்கலில் னதறயதபக இனந்து அசல்லதன வ தநனதர், 

அனரிக்க நடலன்மத்துக்கு நதர்வு னசய்ப்பட்ட  ான்காலது இந்தி 
அணரிக்கர்.  
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 21. உயாள்பும் சிலான், இயராஜாவுக்கு ணகௌல டாக்டர் பட்டம் 
 தண்டுக்கல் கந்தக கப் பல்கடயில் நடடனபறும் பட்டரிப்ன 

லிறலில், னதங்க லித்லன் உடள்னம் சலன், தடப்பட 
இடசடப்பரர் இடரஜ ஆகநனக்கு னகௌல டக்டர் பட்டத்டத 
பிதர்  நந்தி நாடி லறங்குகிமார். 

 
 22. சூரி எரிசக்தி பயம் பை.32,000 நகாடி நசிப்பு 
 சூரி எரிசக்த பன்பட்டின் னெயம் நடப்பண்டின் னதல் 6 தங்கரில் 

சுர் னொ.32,000 நகடிட இந்த நசத்துள்ரதக ஆய்லமக்டகில் 
னதரிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

 சனீா ட்டும் சுர் னொ.1.68 யட்சம் நகடிட நசத்துள்ரது. இதன் 
னெயகப் னபனரலியன நயக்கரி, இற்டக எரிலனே இமக்குதட சன 
குடமத்துள்ரது. 

 ஜப்பன் இண்டாலது இடத்தில் உள்ரது. 
 

  23. 10 ஆண்டுகளுக்கு பேபயம ஆதார் புதுப்பிப்பு அலசிம் 
 ஆதர் பதவு னசய்த நரில் இனந்து வ்னலன 10 ஆண்டுக்கும் 

குடமந்தபட்சம் னனடமலது தங்கரது அடடரச் சன்று னகலரி 
உள்ரிட்ட லிலங்கடரப் னதுப்பிப்படத அலசக்கும் லடகில் ஆதர் 
லங்குனடம லிதகரில் த்த அசு தனத்தம் னசய்துள்ரது. 

 நட்டில் இதுலட 134நகடி ஆதர் அட்டடகள் லிநநகக்கப்பட்டுள்ரன. 
 
 

 24. நதசி பதலீடு, உள்கட்டயப்பு  ிதிம் ஜப்பான் லங்கி இயடந ப்பந்தம் 
 இந்தலில் ஜப்பன் நறுலனங்ககரின் னதலீட்டட அதகரிக்கும் லடகில் 

சர்லநதச த்துடறப்னக்கன ஜப்பன் லங்கனேடன் ( நஜபிஐச) னரிந்துெர்வு 
ப்பந்தம் நற்னகண்டுள்ரதக த்த அசு அமலிப்ன னலரிிட்டுள்ரது. 

 நதச னதலீடு ற்றும் உள்கட்டடப்ன நதத்துக்கும் (என்ஐஐஎஃப்) சர்லநதச 
த்துடறப்னக்கன ஜப்பன் லங்கக்கும் இடடந இந்த னரிந்துெர்வு 
ப்பந்தம் டகனலத்தக உள்ரது. 

 
 25. இடதுக்கீடு உச்சலம்யப 77%-ஆக உர்த்த ஜார்க்கண்ட் நபயலில் 
    நசாதா  ியமநலற்மம் 
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 இங்கு நய அசுப் பெிகரில் இடதுக்கடு உச்சலம்ன தற்நபது 60 
சதலதீக உள்ரது. இது, னபனரதத்தல் பின்தங்க னற்பட்ட 
லகுப்பினனக்கன 10 சதலதீ இட துக்கட்டடனேம் உள்ரடக்கதகும். 

 இந்நடயில், ஜர்க்கண்ட் சட்டப்நபடலின் சமப்னக்கூட்டம் நடடனபற்மது. 
இதல், இடதுக்கடு உச்சலம்டப 77 சதலதீக உர்த்துலதற்கன 
ஜர்க்கண்ட் அசு பெி கயிடங்கள் ற்றும் பெிகள் தனத்த நசத-2022 
நடமநலற்மப் பட்டது.  
 

 26. இந்திா-அணரிக்கா  ிதி த்துயறப்புக் குழு 
 இந்த-அனரிக்க நத த்துடறப்னக் குலலின் ஆலது 9-கூட்டம் தல்யில்  

நடடனபற்மது. அதல் கயந்து னகள்லதற்கக அனரிக்க நதடச்சர் நஜனட் 
னல்யன் இந்த லந்துள்ரர்.  

 
 27. ணசன்யன- யசூபே லந்நத பாத் லியவு ில் நசயல 
 னசன்டன-டசூன இடடியன னதன்னிந்தலின் னதல் லந்நத பத் 

லிடவு ில் நசடலட பிதர் நநந்த நடி னபங்கலரில் னதடக்க 
டலத்தர். 

 பிதர் நடி, கந்த லீசங்னகல்ய ண்ெ ில் நடயத்தல் 
னசன்டன - டசூன லந்நத பத் ில் நசடலடத் னதடக்கடலத்தர்.  

 இந்த அரலில் னதடங்கப்படும் 5-ஆலது லந்நத பத் லிடவு ில் 
நசடல இதுலகும். 

 இந்தலின் பதல் லந்நத பாத் லியவு ில் நசயல 2019-ஆம் ஆண்டில் 
னதுதல்ய, கன்னர்,அயகபத்,லெச இடடந இக்கப்பட்டது.  

 
  28. 108 அடி உ ணகம்நப ணகௌடா சியய திமப்பு 
 பிதர் நடி, நதலனஹள்ரிில்  உள்ர னகம்நப னகௌட பன்னட்டு 

லின நடய லர கத்தல் 108 அடி உத்தல் அடக்கப்பட்டுள்ர 
னகம்நப னகௌடலின் னலண்கயச் சடய, னங்கடல தமந்து டலத்தர். 

 'லரடின் சடய' என்று அடறக்கப்படும் னகம்நப னகௌட சடயின் எடட 
218 டன்னகும். இந்தச் சடயனது 98 டன் னலண்கயம், 120 டன் எஃகு 
உநயகங்கரல் னசய்ப்பட்டுள்ரது.  

 
 29. உச்ச அரலில் சர்லநதச கரிிய லாப ணலரிநற்மம் 
 சர்லநதச அரலியன கரிய லனே னலரிநற்மம் நடப்ன 2022-ஆம் 

ஆண்டில் 4,060 டன் என்ம அரடலத் னதடும் என ஐ.ந. ஆய்லமக்டகில் 
எச்சரிக்கப்பட்டுள்ரது.  
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 இது கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டில் பதலன 4,090 டன் என்ம உச்ச அரடலலிட 
சற்நம குடமலகும். 

 ஐ.ந. 27-ஆலது பனலநடய நடு எகப்தல் நடடனபற்று லனம் நடயில், 
'சர்லநதச கர்பன் பட்னஜட்' என்ம ஆய்லமக்டகின் னடிவுகள் 
னலரிிடப்பட்டுள்ரன.  

 கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் சர்லநதச கரிய லனே னலரிநற்மத்தல் சனீா 
(31 சதலதீம்), அணரிக்கா ( 14 சதலதீம்), ஐநாப்பி பெனின் ( 8 சதலதீம்) 
ஆகடல னன்னிடயில் உள்ரன.  

 
 30. இந்தி ணபாபேராதா லரர்ச்சி 7 -ஆக குயமபம் 
 இந்தலின் னபனரதம் நடப்பண்டில் 7 சதலதீம் ட்டுந லரர்ச்ச 

கணும் என னெடிஸ் தப்பய்வு நறுலனம் னதரிலித்துள்ரது.  
 இந்தப் னபனரத லரர்ச்ச கெிப்டப உயக லங்கி 7.5 சதலதீத்தில் 

இபேந்து 6.5 சதலதீாகவும், சர்லநதச  ிதிம் ( ஐஎம்எஃப்) 7.4 சதலதீத்தில் 
இபேந்து 6.8 சதலதீாகவும், ஆசி லரர்ச்சி லங்கி 7.5 சதலதீத்தில் இபேந்து 
7 சதலதீாகவும் குயமத்துள்ரது குமப்பிடத்தக்கது. 

 
 

 
 


