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முக்கி தினங்கள் 
 

 1. 26-11-22 
 இந்தின அபசினல் சாசம் திம்.  
 உக சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு திம்.  
 உக உடல் யநன் எதிர்ப்பு திம்.  

 
லிருது 

 
 1. ோஷ்ட்ரி புஸ்கோர் லிருது 
 குவலம்பு ோஷ்ட்ரி புஸ்கோர் லிருதுக்கு எழுத்தார் இமம் ததர்வு 
சசய்னப்ட்டுள்தற்கு முதல்யர் மு.க.ஸ்டாின் யாழ்த்துத் சதரியித்துள்ார். 

 கன்ட இக்கினத்தின் நிகப்சயம் ஆளுமந குசயம்பு. இயபது ிமவு 
அக்கட்டம கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு முதல், சனரிா ஆண்டுததாறும் 
ஒவ்சயாய சநாமினிலும் சிந்து யிங்கும் எழுத்தார்களுக்கு பாஷ்ட்ரின 
புபஸ்கார் ததசின யியது யமங்கி சகபயித்து யயயது குிப்ிடத்தக்கது. 

 
ோநிய வெய்திகள் 

 
 1. திறகத்துக்கு ஜிஎஸ்டி இறப்பீடு ரூ.1,188 வகோடி லிடுலிப்பு 
 ஜிஎஸ்டி இமப்டீ்டுத் சதாமகனாக 24 ோநியங்களுக்கு ரூ.17,000 வகோடி 
யிடுயிக்கப்ட்டுள்தாக நத்தின ிதினமநச்சகம் சதரியித்தது.  

 இதில் தநிமகத்துக்கு ரூ.1,188 வகோடியும் புதுச்வெரிக்கு ரூ.73 வகோடியும் 
யிடுயிக்கப்ட்டுள்து. 

 அதிகட்சநாக கோோஷ்டிம் ( ரூ.2,081 வகோடி), உத்தபிவதெம் ( ரூ.1,202 
வகோடி), தில்யி (ரூ.1,200 வகோடி), கர்நோடகம்: (ரூ.1915 வகோடி) ஆகினநாிங்கள் 
சற்றுள்.  

 நாிங்கள் நற்றும் யூினன் ிபததசங்களுக்கு தநற்கண்ட சதாமக உள்ட 
2022-23-ஆம் ஆண்டில் சநாத்த இமப்டீ்டுத் சதாமகனாக இதுயமப ய.1,15,662 
தகாடி யிடுயிக்கப்ட்டுள்து. 

 2022 அக்தடார் யமப வோத்த வெஸ் லரிலசூல் ரூ.72,147 வகோடி தான். 
இயப்ினும், நத்தின அபசு தது சசாந்த ிதி ஆதாபங்கிியந்து ய.43,515 
தகாடிமனயும் ஒதுக்கி நாிங்களுக்கு யிடுயித்துள்து. 

 
நினம் 

 
1. 2023-25-ஆண்டுக்கோன ஐஇெி துமைத் தமயம வபோறுப்பில் இந்திோ 
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 2023 முதல் 2025-ஆம் ஆண்டுக்கா ெர்லவதெ ின்வதோறில்நுட்ப ஆமை 
(ஐஇெி) துமை தமயம வபோறுப்பு இந்திோவுக்கு யமங்கப்ட்டுள்து. 
 ஐஇசி என்து நின், நின்ணு நற்றும் அதுசார்ந்த சதாமில் நுட்ங்கின் 
சர்யததச தபத்மத சயினிடும் சர்யததச தப ிர்ணன அமநப்ாகும்.  

 ஐஇசினின் ிர்யாக அமநப்ா உத்தி ிர்யாக யாரினம் ( எஸ்எம்ி) 
சதாமில்நுட் சகாள்மக யியகாபங்களுக்கு சாறுப்ாக உள்து. 

 இந்ிமனில், அண்மநனில் அவரிக்கோலில் உள்ர ெோன் ஃ பிோன்ெிஸ்வகோ 
கரில் ஐஇசி சாதுக்கூட்டம் மடசற்து.  

 இந்தக்கூட்டத்தில், 2023-25-ஆம் ஆண்டுக்கா ஐஇசி துமண தமயமப ததர்வு 
சசய்ன யாக்சகடுப்பு மடசற்து.  

 இதில் ஐஇசினின் இந்தின ததசின குழு உறுப்ிர் லில் வேந்திருவுக்கு 
90 சதயதீ யாக்குகள் அிக்கப்ட்ட.  

 இமதனடுத்து அயர் துமண தமயபாக ததர்ந்சதடுக்கப்ட்டார். அயர் 2023 
முதல் 2025- ஆம் ஆண்டுக்கா எஸ்எம்ி தமயபாகவும் ததர்வு 
சசய்னப்ட்டுள்ார் என்று சதரியிக்கப்ட்டுள்து. 

 
த்தி வெய்திகள் 

 
 1. யெித் பர்ஃபுகோனின் 400-ஆலது பிமந்த தினம் 
 அஸ்ஸோம் குதிகம சுநார் 600 ஆண்டுகாக கட்டுப்டுத்தி யந்த அத ாம் 
சிற்பமசச் தசர்ந்தயயம் ஒபங்கசீப் தமமநனிா முகான 
மடகமத் ததாற்கடித்தயயநா யெித் பர்ஃபுகோனின் 400-ஆலது பிமந்த 
தி சகாண்டாட்டங்கம அபசு முன்சடுத்து யயகிது. தில்ினில் 3 ாள் 
சகாண்டாட்டங்கள் சதாடங்கி. 

 ர்ஃபுகான் குித்த சிப்பு கண்காட்சிமன நத்தின ிதினமநச்சர் ிர்நா 
சீதாபாநன் சதாடக்கி மயத்தார்.  
 

தலரிமெ 
 
1. உயகில் ெிறுதோனிங்கள் உற்பத்திில் இந்திோ முதயிடம் 
 நத்தின தயாண் தும அமநச்சர் தபந்திப சிங் ததாநர் கூறுமகனில், 

உயகில் ெிறுதோனிங்கள் உற்பத்திில் இந்திோ முதயிடம் யகிக்கிது.  
 கடந்த 2018-19 னிர்ப்யயத்தில் (ஜூம-ஜூன்) 1.317 தகாடி டன்ாக இயந்த 
சிறுதாினங்கள் உற்த்தி, 2021-22 னிர்ப் யயத்தில் 1.8 வகோடி டன்னோக அதி 
கரித்துள்ரது. நத்தின அபசின் ல்தயறு திட்டங்கிலும் சிறுதாினங்களுக்கு 
முக்கினத்துயம் அிக்ககப்ட்டு யயகிது. 
 


