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WEEKLY CURRENT AFFAIRS 

[NOV 20 TO NOV 26] 

 

 
 
 1. பதல் சுமந யிநள ழமனம் 

 அபேரசன திஶசத்றல் புறரக கட்டப்தட்டுள்ப பல் தசுஷ ிரண 
றஷனம் ற்றும் சுவங் ீர்றன் றஷன றட்டங்கஷப தன்தரட்டுக்கு 
றநந்து ஷத்ரர் திர்.  

 அபேரசன திஶச ஷனகர் இடரகரினறபேந்து 15 கற.ீ. வரஷனில் புற 
'ஶடரணி ஶதரஶனர ிரண றஷனம் கட்டப்தட்டுள்பது.  
 

 2. களசழ- தநழழ் சங்கநம் 
 'கரசற - றழ் சங்கம்' எனும் வதரில் ரு நளத கள ழகழ்ச்சழகள் 
ரரசறில் ( கரசற) ஏற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பண. இந்றகழ்ச்சறகஷப, 
ரரசறில் திர் ஶரடி  பஷநப்தடி வரடக்கற ஷத்து 
உஷரற்நறணரர். 

 
3. 55 ஆயது ததசழன நூக யளப யிமள 

 வதரது நூனகத் துஷநில் 33 ஆண்டுகள் நூனகரக றநம்தட திரற்நற 
ஶ.ிகரசனத்துக்கு நூகத் தத ீ யிருது ஆகறற்ஷநபம் அர் 
ங்கறணரர். 

 நூல்கள் வயினீடு:  
 இஷத் வரடர்ந்து அசஸ்யபன் எளற 'உிரின் ரணம், தநள.பயநீ்தழபன் 
எளற உிர் ஆடும் றகறனரஶன, அக்கழி ளபதழ எளற குபேறில் 
பூக்கும் றனம் ஆகற நூல்கஷப அஷணத்றந்றத் றழ் எளத்ரபர்கள் 
சங்கத்றன் ஶசறத் ஷனர் பஷணர் ஶகர.வதரிண்ன் 
வபிிட்டரர். 

 
4. நகளத்நள களந்தழ- நண்தேள யிருது 

 றவதத்ற வதௌத் குபே னரய் னரரவுக்கு கரத்ர கரந்ற ண்ஶடனர 
ிபேஷ யறரசன திஶச ஆளுர் ரஶேந்ற ிஸ்ரத் அர்ஶனகர் ங்கற 
வகௌித்ரர். 
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 5. நழரன் இனற்மக 
 றக அசுப் தள்பிகபில் 'றன் இற்ஷக' என்ந வதரினரண சுற்றுச்சூல் 
றட்டத்ஷ வசல்தடுத் தள்பிக் கல்ித் துஷந றட்டறட்டுள்ப றஷனில் 
அது குநறத் றகரட்டுல்கள் வபிிடப்தட்டுள்பண. 

 ணிரர் வரண்டு றறுணத்துடன் இஷந்து றன் இற்ஷக என்ந 
சுற்றுச்சூல் றட்டத்ஷ அசுப் தள்பிகபில் வசல்தடுத் தள்பிக்கல்ித் 
துஷந றட்டறட்டுள்பது. 
 

 6. அத்தழனளயசழன நருந்துகள் ட்டினழல் வதளேரும் 'ஸ்வேன்ட்' 
 த் ரப அஷடப்பு ீக்க சறகறச்ஷசில் தன்தடுத்ப்தடும் 'ஸ்வடன்ட்' 
உதகம், ஶசற அத்றரசற பேந்துகள் தட்டினறல் வரடர்ந்து இடம் 
வதறும் ஷகில் த்ற சுகரர அஷச்சகம் அநறிக்ஷக வபி 
ிட்டுள்பது. 

 இந்றஷனில், 2015-ஆம் ஆண்டு தட்டில் ீண்டும் றபேத்றஷக்கப்தட்டு , 
ஶசற அத்றரசற பேந்துகள் தட்டில்-2022 கடந் வசப்டம்தரில் 
வபிிடப்தட்டது. இறல், புற்றுஶரய் எறர்ப்பு பேந்துகள், டுப்பூசறகள் எண 34 
புற பேந்துகள் ஶசர்க்கப்தட்டதுடன், 26 பேந்துகள் ீக்கப்தட்டண. 

 இ ணி ஶரய், வதரது சுகரர திச்ஷணரக ீடித்து பேகறநது. 
உிரிப்புகளுக்கரண பக்கற கரரக இந்ஶரய் உள்பது. 

 
 7. ி.எஸ்.எல்.யி.சழ-54 பளக்வகட் 

 இந் றஷனில் இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற றறுணம் இஸ்ஶர, 
'தி.எஸ்.எல்.ி.சற-54' என்ந ரக்வகட்ஷட ிண்ில் வசலுத்துற்கு 
றட்டறட்டு அற்கரண ஏற்தரடுகபில் இநங்கற உள்பது. 

 இந் ரக்வகட் ‘ஒசன் சளட்03' என்ந புி வசற்ஷகக்ஶகரள் ற்றும் 8 ளதள 
வசனற்மககக்தகளள்கம சுந்து வசல்லும். 

 
 8. ஐ.ள. ருயழம நளளடு 

 ஐ.ர. தபேறஷன ீர்ரணத்றன் (பஎன்எஃப்சறசறசற) உறுப்பு ரடுகள் தங்ஶகற்ந 
27-ஆது ரரடு எகறப்றன் ரர்ம் அல்-ஶக் கரில் கடந் இபே ரங்கபரக 
ஷடவதற்நது. ரரட்டின் இறுற அநறக்ஷகக்கு ப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 

 பூறின் வப்தறஷன உர்ஷ வரறற்புட்சறக்கு பந்ஷ றஷனஷ ிட 
1.5 டிகறரி வசல்சறமளக்குள் கட்டுப்தடுத் ஶண்டுவண ளரீறழல் 2015-ஆம் 
ஆண்டில் ஷடவதற்ந ஐ.ர. தபேறஷன ரரட்டில் உறுற ஏற்கப்தட்டது.  

 அந் இனக்ஷக எட்டும் ஷகில் பர்ந்து பேம் ரடுகள் 
உள்பிட்டற்றுக்கு ஆண்டுக்கு சுரர் பை.8 னட்சம் ஶகரடிஷ ங்க 
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அவரிக்கர, திரிட்டன் உள்பிட்ட பர்ச்சறஷடந் ரடுகள் உறுறஶற்நண. 
ஆணரல்,அத்வரஷகஷ இதுஷ அந்ரடுகள் ங்கில்ஷன.  

 இது வரடர்தரக பர்ந்து பேம் ரடுகள், ீவு ரடுகள் உள்பிட்டஷ கடும் 
அறபேப்றஷ வபிப்தடுத்றந்ண. 

 தன ரடுகள் ஶகரரிக்ஷக ிடுத்ண. அக்ஶகரரிக்ஷகஷ ஏற்று தபே றஷன 
இப்தடீ்டு றற குநறத்து ிரறக்கப்தடும் எண அறகரபூர்ரக 
அநறிக்கப்தட்டது. பர்ந்து பேம் ரடுகள், ீவு ரடுகள் உள்பிட்டற்நறன் 
கடும் அளத்த்ரல் தபேறஷன இப்தடீ்டு றறஷ உபேரக்குற்கு 
பர்ச்சறஷடந் ரடுகள் ஆவு வரிித்ண.  

 
9. இந்தழனள-ஆசழனளன் ளதுகளப்பு அமநச்சர்கள் நளளடு 

 இந்றர-ஆசறரன் தரதுகரப்பு அஷச்சர்கள் ரரட்டில் தங்ஶகற்தற்கரக, 
தரதுகரப்பு அஷச்சர் ரஜ்ரத்சறங் கம்ஶதரடிரவுக்கு 2 ரள் தரக .22-
இல் வசல்னிபேக்கறநரர். 

 
10. 22-ஆயது உகக்தகளப்மகளல்ந்து தளட்டி 

 22-ஆது உனகக்ஶகரப்ஷதகரல்தந்து ஶதரட்டி ஶகரனரகனரகத் வரடங்கறது. 
 ததளலளயில் உள் அல் தத் ஷரணத்றல் வரடங்கறது. 
 வதரம்ஷரக னம் ந் உனகக் ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிக்கரண ரஸ்கரட்  

'னர ஈப்", 
 
 11. னளமகள் பளநரிப்பு: ளகன்களுக்கு தளய்ளந்தழல் னிற்சழ 

 ரஷணகள் தரரிப்பு வரடர்தரக, தரகன்கள், உிரபர்களுக்கு 
ரய்னரந்றல் திற்சற அபிக்கப்தட உள்பது.  

 இற்கரக, றகத்றன் ஆஷணஷன, பதுஷன புனறகள் கரப்தகத்ஷச் 
ஶசர்ந் 13 தரகன்கள், உிரபர்கள், அறகரரிகள் ஷனஷில் ிஷில் 
ரய்னரந்து வசல்னவுள்பணர். 

 இன் அடிப்தஷடில், ரய்னரந்றல் உள்ப தளய் னளமகள் ளதுகளப்பு 
மநனத்தழல், றக ரஷண தரகன்கள், உிபர்களுக்கு திற்சற அபிக்க 
டடிக்ஷக எடுக்கப்தட்டுள்பது. 

 இற்கரக ரூ.50 ட்சம் ழதழ துக்கப்ட்டுள்து என்று அசறன் உத்ில் 
வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
 12. ஏர் சுயிதள டியத்மத பூர்த்தழ வசய்பம் மேபம பத்து 

 ிரணப் திகள் ஏர் சுிர தடித்ஷ பூர்த்ற வசய்பம் ஷடபஷந த்து 
வபிரடுகபில் இபேந்து இந்றர பேம் ிரணப் திகள் ஏர் சுிர 
தடித்ஷ பூர்த்ற வசய்பம் ஷடபஷநஷ த்ற அசு த்து வசய்துள்பது. 
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 கதபளள பயல் களபணநளக வயிளடுகில் இருந்து இந்தழனள யரும் 
யிநளப் னணிகள் ஏர் சுிர தடித்ஷ பூர்த்ற வசய்பம் ஷடபஷந 
அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

 
13. யிஜய்லறளதப தகளப்ம கழரிக்வகட் தளட்டி  

 ிேய்யமரஶ ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் ஶதரட்டிில் அபேரசன திஶசத்துக்கு 
எறரண ஆட்டத்றல் றகம் 435 ன்கள் ித்றரசத்றல் அதர வற்நற 
வதற்நது. இந் ஆட்டத்றன் பனம் உனக அபிலும், இந்ற அபிலும் 
தல்ஶறு புற சரஷணகள் றக அிரலும், அி ீர் ரரண் 
வேகீசணரலும் தஷடக்கப்தட்டுள்பண. 

 வதங்களூரில் ஷடவதற்ந இந் ஆட்டத்றல் பனறல் றகம் 50 ஒர்கபில் 
2 ிக்வகட்டுகள் இப்புக்கு 506 ன்கள் குித்து. அடுத்து ஆடி அருணளச 
ிபததசம் 28.4 ஒர்கபில் 71 ன்களுக்கு 10 ிக்வகட்டுகஷபபம் இந்து. 
 

14. பத்த தநழமழஞர் அவ்மய ேபளசன் களநளளர். 
 ஞ்ஷச றழ்ப் தல்கஷனக்ககத்றன் பன்ணரள் துஷஶந்பேம், வசம்வரற 
றறுணத்றன் பன்ணரள் துஷத் ஷனபேரண பத் றநறஞர் அவ்ஷ 
டரசன் (86) உடல்னக் குஷநவு, து பப்பு கரரக வசன்ஷணில் 
கரனரணரர். 

 மேப்புகள்:  
 ரழ்ிக்க ந் ள்பனரர்,  
 ஶதநறஞர் அண்ர,  
 கம்தர் கரட்சற,  
 தரற தல்சுஷ,  

 
15. புதழன ததர்தல் கநழரபளக அருண் தகளனல் தயிதனற்பு 

 ற்ஶதரது ஷனஷ ஶர்ல் கறணரக இபேக்கும் ரேவீ்குரர், பன்பு 
ஶர்ல் கறணரக இபேந்ரர்.  

 இந் கரனறப்திிடம் ேணரறதற றவுதற பர்ப உத்ின்ஶதரில் 
ற்ஶதரது றப்தப்தட்டு இபேக்கறநது. 

 இன்தடி புற ஶர்ல் கறணரக அபேண்ஶகரல் ஶற்று திஶற்று 
வகரண்டரர். இபேடன் ஏற்கணஶ உள்ப அனுப்சந்தழபளண்தேபம் கறணர் 
திஷ கறக்கறநரர். 

 
 16. னிற்சழ யகுப்புகளுக்கு யம தம்: கர்நதனளகழ ிபளபம்ப் 

 த்ற அசுப் திகபில் இஷபம் இஷபஞர்களுக்குப் திற்சற 
அபிப்தற்கரண புற ஷனபத்ஷப் திர் ஶரடி வரடக்கறஷத்ரர்.  
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 'கர்ஶரகற திரம்ப்' என்ந அந்ப் திற்சற ஷனபத்றல் தல்ஶறு 
துஷநகஷபச் ஶசர்ந் புற திரபர்களுக்குப் திற்சற ங்கப்தடவுள்பது. 
 அசுப் திரபர்களுக்கரண டத்ஷ ிறபஷநகள், திிட 
வநறபஷநகள், ணிப ஶம்தரட்டுக் வகரள்ஷககள் உள்பிட்டஷ 
குநறத்து அர்களுக்குப் திற்சற அபிக்கப்தடவுள்பது. 

 2023-ஆம் ஆண்டு இறுறக்குள் ரடு பளதும் 10 னட்சம் ஶதபேக்கு அசு 
ஶஷனரய்ப்புகள் ங்கப்தட ஶண்டுவன்ந இனக்ஷகப் திர் ஶரடி 
கடந் ேழணில் றர்ித்ரர். 

 
 17. தநழமகத்தழன் பதல் ல்லுனிர்ளபம்ரின தம் நதுமப அரிட்ேளட்டி 

 தல்லுிர் புத்னங்கள் என்தது, சூனறல் பக்கறத்தும் ரய்ந் 
றனப்தப்பு, கடஶனர ற்றும் உள்ளூர் ீர்றஷனகள், தல்லுிர் ன்ஷ றக்க 
ர, ினங்கறண சறற்நறணங்கபின் ரழ்ிடங்கள், தரிர பக்கறத்தும் 
ரய்ந் சறற்நறணங்கபின் ரழ்ிடங்கள் ஶதரன்நற்ஷந தரதுகரக்கும் 
ஶரக்கத்றற்கரக அஷக்கப்தட்டது. 

 அந் ஷகில் துஷ ரட்டம் அரிட்டரதட்டி ற்றும் ீணரட்சறபும் 
கறரங்கபில் உள்ப 193,215 எக்ஶடர் தப்தினரண தகுறஷ  அரிட்டரதட்டி 
தல்லுிர் தரம்தரி னரக றகஅசு அநறித்துள்பது.  

 இது  ரறனத்றன் பதல் ல்லுனிர் ளபம்ரினத்தநளகும். 
 
 18. ிபதளன் நந்தழரி கழசளன் சம்நளன் ழதழ தனளஜள 

 ரட்டில் னறவுற்ந றஷனில் உள்ப ிசரிகபின் ஆண்டு பேரணத்ஷ 
உர்த்தும் ஷகில் த்ற அசரல் 'திரன் ந்றரி கறசரன் சம்ரன் றற 
ஶரேணர' (ிசரிகளுக்கு உித் வரஷக றட்டம்)வசல்தடுத்ப்தட்டு 
பேகறநது.  

 இந்த் றட்டத்றன் கலழ் இஷபம் ிசரிகளுக்கு குஷநந்தட்ச ஆவு 
உித் வரஷகரக ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 பன்று தயமணகில் 
ங்கப்தட்டு பேகறநது.  

 இந்த் வரஷக, ிசரிகபின் ங்கறக் கக்குகபிஶனஶ வசலுத்ப்தட்டு 
பேகறநது ிசரிகளுக்கு உதயித் வதளமக யமங்கும் தழட்ேம் 2019-ஆம் 
ஆண்டு வரடங்கப்தட்டது. 

 
 19. உள்கட்ேமநப்பு வசளத்துகமப் ணநளக்கும் தழட்ேம்  

 த்ற அசு வசல்தடுத்ற பேம் உள்கட்டஷப்பு வசரத்துகஷபப் 
தரக்கும் றட்டத்றன் கலழ் 2022-23-ஆம் றறரண்டில் இதுஷ பை.33,422 
ஶகரடி பேரய் ஈட்டப்தட்டுள்பது. 
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 ரட்டில் உள்கட்டஷப்பு சறஷ ஶம்தடுத்துற்கரகப் புதுஷரண, 
ரற்று றகபில் றற றட்டும் ஶரக்கறல் வசரத்துக்கஷபப் தரக்கும் 
றட்டத்ஷ த்ற அசு கேந்த ஆகஸ்டில் அழயித்தது.  

 
20. இந்தழனளயில் தப ஆண்டில் 7 ட்சம் தர் உனிமபப்ழத்த 5 யமக  
    ளக்டீரினள. 

 2019-ம் ஆண்டில் 77 னட்சம் ஶதர் 33 ஷகரண வதரதுரண தரக்டீரிர 
வரற்நறணரல் த்ஷத் ளி உள்பணர்.  

 இற்நறல் 50 சீத்துக்கும் ( 54.2 சீம்) ஶனரண உிரிப்புகளுக்கு 5 
தரக்டீரிரக்கள் ட்டுஶ கரம் ஆகும்.  

 அந் தரக்டீரிரக்கள் இ.ஶகரனற, எஸ்.றஶரணிர ஶக.றஶரணிர, 
எஸ்.ஆரிஸ் ற்றும் ஏ.தவுணி ஆகறஷரன். 

 இந் தரக்டீரிரக்கள் இந்றரில் ட்டும் 2019-ம் ஆண்டில் 6 னட்சத்து 80 
ஶதரின் உிர்கஷபப் தநறத்துள்பண. 

 இந் ஆய்வுத்கல்கஷப இங்கறனரந்றல் இபேந்து வபிபேம் 'ற ஶனன்வசட்' 
பேத்துப்தத்றரிஷக வபிிட்டுள்பது. 

 
21. கர்ப்பு உள்ளட்சழ சளமகள் தநம்ளட்டுப் ணிகளுக்கு சழப்பு ழதழ 

 கர்ப்புந உள்பரட்சற சரஷனகள் ஶம்தரட்டுப் திகளுக்கரக ரூ.2,200 தகளடி 
சழப்பு ழதழ யமங்க றக பல்ர் ப.க.ஸ்டரனறன் உத்ிட்டரர். 

 றழ்ரட்டில் கர்ப்புநங்கபில் வசல்தடுத்ப்தடும் புஷசரக்கஷடத் 
றட்டங்கள், குடிீர் குரய் திகள் ஶதரன்நற்நரல் ஶசஷடந் சரஷனகள், 
தளஷடந் ஆிக்கக்கரண சரஷனகள் ஶம்தடுத்ப்தடவுள்பண.  

 
22. வளது சுகளதளபத் துமனின் நூற்ளண்டு யிமள 

 வதரது சுகரரத் துஷநின் நூற்நரண்டு ிர டிசம்தர் 6-ஆம் ஶற பல் 8- 
ஆம் ஶற ஷ நளநல்புபத்தழல் சர்யததச நருத்துய நளளேளக 
ஷடவதநவுள்பது. 

 ஶதரனறஶர, கரனர உள்பிட்ட தன ஶரய்கஷப வதரது சுகரரத்துஷந 
றத்துள்பது. ற்ஶதரது கஶரணரஷபம் இந்துஷந சறநப்தரகக் 
ஷகரண்டுள்பது.  
 

23. இந்தழன நளழ அபசுகள் கேன் த்தழபங்கின் சபளசரி யட்டி யிகழதம் வயினீடு 
 இந்ற ரறன அசுகள் ஏனத்றல் வபிிட்ட கடன் தத்றங்கபின் சரசரி 
ட்டி ிகறம் அறக ரற்நம் இல்னரல் 7.68 சதயதீநளக இபேந்து. 
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24. ட்வஜட் இக்மகயிே யரி யசூல் ரூ.4 ட்சம் தகளடி அதழகநளக இருக்கும் 
 டப்பு றறரண்டில் ரட்டில் ட்டுவரத் ரி சூல் தட்வேட் 
இனக்ஷகத்ரண்டி ரூ.4 ட்சம் தகளடி யமப அதழகநளக இருக்கும் என்று 
பேரய்த் துஷந வசனர் தருண் ஜளஜ் ம்திக்ஷக வரிித்துள்பரர். 

 
 25. வசன்ம யிநள ழமனத்தழல் நழன் யளகம் நழன்தற்றும் ழமனம் 

 ரட்டிஶனஶ பதல் பமனளக வசன்ம யிநள ழமனத்தழல் நழன் 
யளகம் நழன்தற்றும் ழமனம் வரடங்கற ஷக்கப்தட்டது. 

 இந்ற ிரண றஷன ஆஷம், வசன்ஷண ிரண றஷனம், இந்றன் 
ஆில் கரர்ப்தஶன் றறுணம் இஷந்து வசன்ஷண ிரண றஷனத்றல் 
றன்சர ரகண றன்ஶணற்றும் றஷனத்ஷ அஷத்துள்பண. 

 சறமகப்தசழ வசனழ அல்து தபடிதனள அதழர்வயண் அமேனள அட்மே 
பனம் இக்கப்தடுகறன்நண. 

 
26. ிரிட்ேில் டிக்கும் வயிளட்டு நளணயர்கள்: சவளமய யிஞ்சழன இந்தழனள 

 திரிட்டணில் உர் கல்ி தடிக்கும் வபிரட்டு ரர்கபின் 
எண்ிக்ஷகில் பதல்பமனளக சவளமய இந்தழனள யிஞ்சழனிருப்து. 
அந்ரட்டின் குடிஶற்ந அலுனக புள்பிிம் பனரக வரிந்துள்பது. 

 திரிட்டணின் ஶசற புள்பிித்துக்கரண அலுனகம் வபிிட்ட இந் 
கனறல் ஶலும் கூநறிபேப்தரது 

 திரிட்டணின் வபிரட்டிணபேக்கு நுஷவு இஷசவு (ிசர) ங்குது கடந் 
சறன ஆண்டுகபில் 273 சீரக உர்த்ப்தட்டிபேப்தன் பனரக, 
உர்கல்ி தடிக்க பேம் வபிரட்டு ரர்கபின் எண்ிக்ஷக 
தன்டங்கரக உர்ந்துள்பது. 

 
27. ளகழஸ்தளன் பளணுயத்துக்கு புதழன தமமநத் ததழ 

 தரகறஸ்ரன் ரணுத்றன் புற ஷனஷத் பதறரக பன்ணரள் ஐஎஸ்ஐ 
உபவுப் திரிவு ஷனர் ஆசழம் பரீ் றறக்கப்தட்டுள்பரர்.  

 
28. நதசழன ிபதநபளக அன்யர் இப்பளலழம் தயிதனற்பு 

 ஶனசறரின் புற திரக பன்ணரள் துஷப் திபேம் எறர்க்கட்சறத் 
ஷனபேரண அன்யர் இப்பளலழம் வதரறுப்ஶதற்றுக்வகரண்டரர் . 

 
 29. பளஜழளநள வசய்கழளர் வசௌநழனள சுயளநழளதன் 

 உனகசுகரர அஷப்தின் ஷனஷ ிஞ்ஞரணி டரக்டர் வசௌறர 
சுரறரன் பேம் ம்தர் 30- ஆம் ஶற அந்ப்வதரறுப்தில் இபேந்து 
ரேறரர வசய் உள்பரர். 

 ீண்டும் ஆரய்ச்சறப்திில் ஈடுதட உள்பரக அர் வரிித்ரர். 
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 இந்றரஷச் ஶசர்ந் குந்ஷகள் னபேத்துரண வசௌறர சுரறரன், 
கடந் 2019-ஆம் ஆண்டு நளர்ச் நளதம் உக சுகளதளப அமநப்ின் 
பதளயது தமமந யிஞ்ஞளினளக ழனநழக்கப்ட்ேளர். 

 
 30. யிண்ணில் ளய்கழது ிஎஸ்எல்யி சழ-54 

 புிக்கண்கரிப்பு வசற்ஷகக்ஶகரள், 8 சறநற க வசற்ஷகக்ஶகரள்களுடன் 
ிஎஸ்எல்யி சழ-54 பளக்வகட் (.26) ிண்ில் ஏப்தடுகறநது. 

 ஸ்ரீயரிஶகரட்டரில் உள்ப சீஷ்ண் ஆரய்ச்சற ஷ ஏவுபத்றனறபேந்து 
கரஷன 11.56 ிக்கு அந் ரக்வகட் வசலுத்ப்தடிபேக்கறநது. 

 புிக்கண்கரிப்புக்கரண இஒஎஸ்-06 (ஒதசளன்சளட்-3) என்ந ணீ 
வசற்ஷகக்ஶகரள் அறல் திரணரக இடம்வதற்றுள்பது. இஷ இஸ்ஶர 
டிஷத்துள்பது. 
 இதுி, அவநரிக்களயின் ஆஸ்ட்தபளகளஸ்ட், இந்தழனள பூேளன் கூட்டுத் 

தனளரிப்ள ஐஎன்எஸ்-2ி, துருயள ஸ்தஸ் ழறுயத்தழன் மததளல்ட், 
ிச்சழன் ஆந்த் உள்தட 8 ரஶணர வசற்ஷகக்ஶகரள்களும் திஎஸ்எல்ி 
சற-54 ரக்வகட் பனம் வவ்ஶறு சுற்றுப்தரஷகபில் ிண்ில் 
றஷனறறுத்ப்தடவுள்பண. 

 இஒஎஸ்-06 வசற்ஷகக்ஶகரள் 1,117 கறஶனர எஷட வகரண்டது. ஒஶசரன்சரட் 
ரிஷசில் அனுப்தப்தடும் 4ஆயது வசனற்மகக் தகளள் இதுரகும்.  
 கடனறன் ன்ஷ, அன் ஶற்தப்பு. வப்தறஷன, கரற்நறன் றஷச 
ரறுதரடுகள் பிண்டனத்றன் றகளம் பிில் ரற்நங்கள் 
ஶதரன்நற்ஷநத் வரடர்ந்து கண்கரித்து கல்கஷப அந் 
வசற்ஷகக்ஶகரள் அபிக்கல்னது. 

 அஶஶதரல், இந்தழனள - பூேளன் பேங்கறஷந் ஆரய்ச்சறின் கலழ் 
டிஷக்கப்தட்ட ஐன்எஸ்-2ி வசற்ஷகக்ஶகரளும் ிண்ில் 
வசலுத்ப்தடவுள்பது. 

 இது பூடரணின் ஶற்தப்தில் ஆய்வு ஶற்வகரள்ளும் எணவும் இஸ்ஶர 
ிஞ்ஞரணிகள் வரிித்ணர். 

 
 31. நளழங்கின் பத்தழமபக்கட்ேண யருயளய் 35% அதழகரிப்பு 

 பத்றஷக் கட்டங்கள் பனம் இந்ற ரறனங்கள் ஈட்டி ட்டுவரத் 
பேரய் டப்பு றறரண்டின் பனரது அஷரண்டில் 35 சதயதீம் 
அறகரித்துள்பது. 

 இது குநறத்து தநளதழளல் ஒஸ்யளல் ஃ மளன்சழனல் சர்யசீஸ் 
வபிிட்டுள்ப அநறக்ஷகில் வரிிக்கப்தட்டுள்பரது : 

 2022-23-ஆம் றறரண்டின் பல் தரறில் இந்றரின் 27 ரறனங்கள் 
ற்றும் ேம்ப-கரஷ்ீர் பெணின் திஶசம் பத்றஷ ரி ற்றும் தறவுக் 
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கட்டங்கள் பனம் ட்டு வரத்ரக ரூ.94,800.47 தகளடி யருயளய் 
ஈட்டிபள்பண. 

 எணஶ, பத்றஷக் கட்ட பேரில் அந் கம் அஷந்துள்ப 
நகளபளஷ்டிபம் பதழேம் கறக்கறநது. 

 பத்றஷக்கட்ட சூனறல் உத்தபப்ிபததசம் 2-ஆயது இேத்மத கறக்கறநது.  
 தநழழ்ளடு இந்தப்ட்டினழல் 3-ஆயது இேத்தழல் உள்பது. இது, ட்டு 
வரத் இந்ற பத்றஷக் கட்ட பேரில் 9 சீம் ஆகும்.  

 கர்ரடகம் ற்றும் வனங்கரணர ரறனங்கள் பஷநஶ பை.8,200.29 ஶகரடி 
ற்றும் பை.7,200.13 ஶகரடிபடன் பத்றஷக் கட்ட சூனறல் ளன்களயது 
நற்றும் ஐந்தளயது இேத்தழல் உள். 

 பத்றஷக் கட்ட பர்ச்சற ிகறத்ஷப் வதரபேத்ஷ, சறநற அபினரண 
டகறக்கு ரறனங்கள் பன்ணிஷன கறக்கறன்நண.  
 இறல் நழதறளபம் 104 சதயதீபம் தநகளனம் 82 சதயதீபம் பத்றஷக் 
கட்ட பேரய் பர்ச்சறஷப் வதற்றுள்பண.  

 பன்நரரக சழக்கழம் நளழம் 70 சதயதீ பத்றஷக் கட்ட பேரய் 
பர்ச்சறஷப் தறவு வசய்துள்பது.  

 
 32. பளஷ்ட்ரின புபஸ்களர் யிருது 

 குவயம்பு பளஷ்ட்ரின புபஸ்களர் யிருதுக்கு எளத்ரபர் இமநனம் ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டுள்பற்கு பல்ர் ப.க.ஸ்டரனறன் ரழ்த்துத் வரிித்துள்பரர். 

 கன்ணட இனக்கறத்றன் றகப்வதபேம் ஆளுஷ குவம்பு. இது றஷணவு 
அநக்கட்டஷப கடந் 2013-ஆம் ஆண்டு பல், வதரினரண ஆண்டுஶரறும் 
வ்வரபே வரறிலும் சறநந்து ிபங்கும் எளத்ரபர்களுக்கு ரஷ்ட்ரி 
புஸ்கரர் ஶசற ிபேது ங்கற வகபித்து பேது குநறப்திடத்க்கது. 

 
 33. தநழமகத்துக்கு ஜழஎஸ்டி இமப்ீடு ரூ.1,188 தகளடி யிடுயிப்பு 

 ேறஎஸ்டி இப்தடீ்டுத் வரஷகரக 24 நளழங்களுக்கு ரூ.17,000 தகளடி 
ிடுிக்கப்தட்டுள்பரக த்ற றறஷச்சகம் வரிித்து.  

 இறல் றகத்துக்கு ரூ.1,188 தகளடிபம் புதுச்தசரிக்கு ரூ.73 தகளடிபம் 
ிடுிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அறகதட்சரக நகளபளஷ்டிபம் ( ரூ.2,081 தகளடி), உத்தபிபததசம் ( ரூ.1,202 
தகளடி), தழல்ழ (ரூ.1,200 தகளடி), கர்ளேகம்: (ரூ.1915 தகளடி) ஆகறரறனங்கள் 
வதற்றுள்பண.  

 
34. 2023-25-ஆண்டுக்கள ஐஇசழ துமணத் தமமந வளறுப்ில் இந்தழனள 

 2023 பல் 2025-ஆம் ஆண்டுக்கரண சர்யததச நழன்வதளமழல்நுட் ஆமணன 
(ஐஇசழ) துமண தமமந வளறுப்பு இந்தழனளவுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது. 
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 ஐஇசற என்தது றன், றன்ணணு ற்றும் அதுசரர்ந் வரறல் நுட்தங்கபின் 
சர்ஶச த்ஷ வபிிடும் சர்ஶச  றர் அஷப்தரகும்.  

 ஐஇசறின் றர்ரக அஷப்தரண உத்ற றர்ரக ரரிம் ( எஸ்எம்தி) 
வரறல்நுட்த வகரள்ஷக ிகரங்களுக்கு வதரறுப்தரக உள்பது. 

 இந்றஷனில், அண்ஷில் அவநரிக்களயில் உள் சளன் ஃ ிபளன்சழஸ்தகள 
கரில் ஐஇசற வதரதுக்கூட்டம் ஷடவதற்நது.  

 இந்க்கூட்டத்றல், 2023-25-ஆம் ஆண்டுக்கரண ஐஇசற துஷ ஷனஷ ஶர்வு 
வசய் ரக்வகடுப்பு ஷடவதற்நது.  

 இறல் ஐஇசறின் இந்ற ஶசற குள உறுப்திணர் யிநல் நதலந்தழருவுக்கு 
90 சீ ரக்குகள் அபிக்கப்தட்டண.  

 
 35. சழத் ர்ஃபுகளின் 400-ஆயது ிந்த தழம் 

 அஸ்றளம் தகுறகஷப சுரர் 600 ஆண்டுகபரக கட்டுப்தடுத்ற ந் அஶயரம் 
சறற்நஷசச் ஶசர்ந்பேம் பங்கசலப் ஷனஷினரண பகனர 
தஷடகஷபத் ஶரற்கடித்பேரண சழத் ர்ஃபுகளின் 400-ஆயது ிந்த 
றண வகரண்டரட்டங்கஷப அசு பன்வணடுத்து பேகறநது. றல்னறில் 3 ரள் 
வகரண்டரட்டங்கள் வரடங்கறண. 

 
36. உகழல் சழறுதளினங்கள் உற்த்தழனில் இந்தழனள பதழேம் 

 த்ற ஶபரண் துஷந அஷச்சர் ஶந்ற சறங் ஶரர் கூறுஷகில், 
உகழல் சழறுதளினங்கள் உற்த்தழனில் இந்தழனள பதழேம் கறக்கறநது.  

 கடந் 2018-19 திர்ப்தபேத்றல் (ேழஷன-ேழன்) 1.317 ஶகரடி டன்ணரக இபேந் 
சறறுரணிங்கள் உற்தத்ற, 2021-22 திர்ப் தபேத்றல் 1.8 தகளடி ேன்ளக அதழ 
கரித்துள்து. த்ற அசறன் தல்ஶறு றட்டங்கபிலும் சறறுரணிங்களுக்கு 
பக்கறத்தும் அபிக்ககப்தட்டு பேகறநது. 

 
 
 
 


