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WEEKLY CURRENT AFFAIRS 

[NOV 13 TO NOV 19] 

 

 
  
 1. வ பயிசங்கருக்கு கந்த அமநத னத்தமப யிருது 

 கரத்ர கரந்ற ற்றும் ரர்ட்டின் லூர் கறங் ஜழணிர் ஆகறஶரரின் அஷற 
ற்றும் அகறம்ஷைக் வகரள்ஷககஷபப் தப்புறல் வரடர்ச்ைறரண பற்ைறஷ 
ஶற்வகரண்டுபேற்கரக ரழும் கஷன அஷப்தின் றறுணர் வ 
ிைங்கபேக்கு 'கரந்ற அஷற ரத்றஷ ிபேது' ங்கப்தட்டுள்பது. 

 அவரிக்கரின் அட்னரண்டர கரில் ஷடவதற்ந றகழ்ில், அந்ரட்டில் 
வைல்தட்டுபேம் கரந்ற வரண்டு றறுணத்றன் ைரர்தில் ங்கப்தட்ட கரந்ற 
அஷற ரத்றஷ ிபேஷ அர் ஶரில் வதற்றுக்வகரண்டரர்.  

 
 2. பபசரினர் வயங்க பநகருஷ்ணனுக்கு ிரிட்டின் உனரின யிருது 

 றழ்ரட்டில் திநந் ஶதரைறரிர் வங்கற ரகறபேஷ்னுக்கு திரிட்டணின் 
‘ஆர்டர் ஆஃப் வரிட்' ன்ந உரி ிபேது அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 அந்ரட்டு அைர் அல்னது அைறின் ணிப்தட்ட ிபேப்தத்றன் அடிப்தஷடில், 
தரதுகரப்புப்தஷடகள், அநறில், கஷன, இனக்கறம் உள்பிட்டற்றுக்கு 
ணிச்ைறநப்பு றக்க தங்கபிப்பு ங்கறர்கலக்கு இந் ிபேது 
அபிக்கப்தடுகறநது. 
 

 3. ஆசனன்-இந்தன உச்சநடு 
 இந்ற குடிசு துஷத் ஷனர் ஜகீப் ன்கர் ஷனஷினரண குழு, 3 

ரள் சுற்றுப்தரக கம்ஶதரடிரவுக்கு ந்து. ஷனகர் ரம் வதன்ணில் 
ஷடவதற்ந ஆைறரன்-இந்றர உச்ைறரரட்டில் ஜகீப் ன்கர் தங்ஶகற்று 
உஷரற்நறணரர். 

 
 4. தி ர் யருநம் 

 பதசன உணவுப் துகப்புச் சட்டம் 2013-ஆம் ஆண்டு 
ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டது பல் இந்ற க்கள்வரஷகின் தி ர் 
யருநம் 33.4 சதயதீம் அபவுக்கு உர்ந்துள்பது' ன்று உச்ைீறன்நத்றல் 
த்ற அசு வரிித்து. 
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 5. அவநரிக்க ீததனக பக.ி.ஜர்ஜ் நீண்டும் பதர்வு 
 அவரிக்கரின் வடக்ைரஸ் ரகரத்றல் உள்ப ஃஶதரர்ட் வதண்ட் ீறதறரக 

இந்ற ம்ைரபிஷச் ஶைர்ந் ஶக.தி. ஜரர்ஜ் ீண்டும் ஶர்வு வைய்ப் 
தட்டுள்பரர். 

 
 6. 8-ஆயது டி20 உகக் பகப்ம கரிக்வகட் 

 ஆஸ்றஶனறரில் ஷடவதற்ந 8-ஆது டி20 உனகக் ஶகரப்ஷத கறரிக்வகட் 
ஶதரட்டிின் இறுற ஆட்டத்றல் இங்கறனரந்து 5 ிக்வகட்டுகள் ித்றரைத்றல் 
தரகறஸ்ரஷண வன்று ரஷக சூடிது. 

 இந் ஃ தரர்ட்டில் 12 ஆண்டுகலக்குப் திநகு ீண்டும் உனக ைரம்தின் 
ஆகறிபேக்கும் இங்கறனரந்து, இபே பஷந டி20 உனகக் ஶகரப்ஷத வன்ந 2-
ஆது அி ன்ந வதபேஷஷப் வதற்றுள்பது. 

 
 7. ஜ-20 உச்சநடு: 

 ஜற-20 கூட்டஷப்தின் உச்ைறரரட்டில் தங்ஶகற்தற்கரக, திர் ஶந்ற 
ஶரடி பன்று ரள் அசுபஷநப் தரக இந்ஶரஶணைறரவுக்கு 
வைல்கறன்நரர் 

 ற்ஶதரது ஜற-20 ஷனஷப் வதரறுப்ஷத இந்ஶரஶணைறர கறக்கும் றஷனில், 
டிைம்தர் 1-இல் அப்வதரறுப்ஷத இந்றர பஷநப்தடி ற்கவுள்பது. இணரல், 
இந் ரரடு இந்றரவுக்கு பக்கறத்தும் ரய்ந்ரகும். 

 
 8. பகய சர்யபதச தமபப்ட யிம 

 ஶகரரில் ம்தர் 20-இல் வரடங்கவுள்ப 53-ஆயது இந்தன சர்யபதச 
தமபப்ட யிமயில் ைத்ஜறத்ஶ ரழ்ரள் ைரஷணரபர் ிபேது, ஸ்வதின் 
றஷப்தட இக்குர் கரர்ஶனரஸ் வைௌரவுக்கு ங்கற வகௌிக்கப்தடுகறநரர். 

 ஶலும், ைீதத்றல் ரரைரஶகப் தரல்ஶக ிபேது வதற்ந பதுவதபேம் டிஷக 
ஆர தஶக்கறன் பன்று தடங்கள் இந்ற ைர்ஶை றஷப்தட ிரில் 
றஷிடப்தட்டு வகௌிக்கப்தட இபேப்தரக த்ற வைய்ற எனறதப்புத்துஷந 
இஷஷச்ைர் ல்.பபேகன் வரிித்ரர். 

 றஷப்தட ிரில் ‘புத்கத் ழுல் றட்டம்' அநறபகப்தடுத்தடுகறநது. 
வணிஸ் றஷப்தட ிரில் இபேந்ஷப் ஶதரன்று, 'புக்ஸ் டு தரக்ஸ் 
ஆதிஸ்’ ன்கறந வதரில் புத்கங்கள் ரல்கபரக வபிரண ல்ன 
கஷகலக்கும் அற்ஷநத்ழுி டுக்கப்தடும் றஷப்தடங்கலக்கும் இஷடஶ 
உள்ப இஷடவபிஷக் குஷநக்கும் பற்ைறரக இது 
அநறபகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
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 9. பகல் பத் யிருது 
 த்ற அசு ைரர்தில் ிஷபரட்டு ீர்கலக்கு ங்கப்தடும் உரி 

ிபேரண ஶஜர் ரன்ைந்த் ஶகல் த்ணர ிபேதுக்கு பத் ஶடதிள் 
வடன்ணிஸ் ீபேம் றகத்ஷச் ஶைர்ந்பேரண ைத் கல் ஶர்ரகற 
உள்பரர். 

 றக வைஸ் ீர் திக்ஞரணந்ர உள்தட 25 ஶதபேக்கு அர்ஜளணர ிபேதுகலம், 
4 ஶதபேக்கு துஶரச்ைரர்ர ிபேதுகலம் அநறிக்கப்தட்டுள்பண. 

 அர்ஜ யிருது:  
 றக இபம் வைஸ் ீபேம், பன்ணரள் உனக ைரம்தினுரண  

ஆர். திக்ஞரணந்ரவுக்கு அர்ஜளணர ிபேது ங்கப்தடுகறநது. 
 ைலர புணிர, ஶரஸ் தரல், அிணரஷ் ைரப்ஶன ( டகபம்), னக் ர 

வைன், திரய் (தரட்றன் டன்), அறத், றயரல் ைரீன் (குத்துச் ைண்ஷட), 
 தக்ற குல்கர்ணி ( வைஸ்), ீப் கறஶஸ் க்கர ( யரக்கற), றனர ஶி ( 

ஜழஶடர), ைரக்ஷற குரரி ( கதடி), ன் ஷைக்கறர ( னரன் வதௌல்), ைரகர் 
கரபிரஸ் (ல்னர்கம்தம்),  

 இபஶணில் ரனநறன், ஏம் திகரஷ் (துப்தரக்கற சுடுல்), வஜர அகுனர 
(ஶடதிள் வடன்ணிஸ்), ிகரஸ் ரகுர் ( தலதூக்குல்),அன்ள, ைரிர ( ல் 
பத்ம்),  

 தர்னீ் ( வுள), ரணமற ஶஜரற, பேண் றல்னரன் ( தரரதரட்றன்டன்), 
ஸ்ப்றல் தரட்டீல் ( தரர ீச்ைல்), வஜர்னறன் அணிகர ( கரது ஶகபரஶரர் 
தரட்றன்டன்). 

 துபபணச்சர்ன யிருதுகள்:  
 ஜீன் ஶஜரத் ைறங் ஶஜர (ில் ித்ஷ), பகது அனற (குத்துச் ைண்ஷட), 

சுர ைறத்ரர்த் (துப்தரக்கற சுடுல்), சுஜறத் ரன் (ல்பத்ம்). 
 யழ்ள்சதமனர்: 

 றஶணஷ் ஜயர் ( கறரிக்வகட்), திரல் திஃபுல்னர ( கரல்தந்து), ரஜ்ைறங் 
(ல்பத்ம்). 

 தனன் சந்த் யழ்ள் சதமனர் யிருது:  
 அஸ்ிணி அக்குன்ஜற (டகபம்), ம்ரீ் ைறங் (யரக்கற), சுஶஷ் (கதடி), றர் 

தகதூர் குபேங் (தரர டகபம்). 
 வநௌ அபுல் கம் ஆஸத் யிருது:  

 குபேரணக் ஶவ் தல்கஷனக்ககம், அறர்ைஸ். 
 
 10. ிஃ உகக் பகப்ம கல்ந்து-2022  

 உனகறன் றகப்வதரி ிஷபரட்டுத் றபேிரரண திஃதர உனகக்ஶகரப்ஷத 
ஶதரட்டிகள் கத்ரரில் பேம் .20-ஆம் ஶற வரடங்கற டிை.18 ஷ 
ஶகரனரகனரக ஷடவதநவுள்பது. 
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 எனறம்திக் ஶதரட்டிகபில் கரல்தந்து ஆட்டங்கள் வற்நறகரக டத்ப்தட்ட 
றஷனில், ரஶண உனகக் ஶகரப்ஷத ஶதரட்டிஷ டத் திஃதர ீர்ரணித்து. 
வன் அவரிக்ககண்டத்றல் உள்ப உபேகுஶில் பல் உனகக் ஶகரப்ஷத 
ஶதரட்டி 1930-இல் டத்ப்தட்டது. 13 ரடுகபின் அிகள் இறல் தங்ஶகற்நண. 

 பல் ைரம்தின் உபேகுஶ (1930)  
 டப்புச் ைரம்தின் திரன்ஸ் (2018) 

 
11. பதசன இந்தன தபீ்வட்டி உற்த்தனர்களுக்க நடு 

 ஶைற இந்ற ீப்வதட்டி உற்தத்றரபர்கலக்கரண இபே ரள் ரரடு றல்னற 
சூஜ்குண்ட்டில் ஷடவதற்நது. 

 ீப்வதட்டி உற்தத்றத் வரறலுக்கு ஜறஸ்டி ( ைக்கு ற்றும்ஶைஷ ரி) 18 
ைீரக இபேந்து. இந் ரி 12 ைீரகக் குஷநக்கப்தட்டது. 

 இஷவரட்டி, ஶைற ீப்வதட்டிஉற்தத்றரபர்கள் ைங்கம் ைரர்தில் ஷடவதற்ந 
தரரட்டு ிரில் த்ற றறஷச்ைர் றர்னர ைலரரன் கனந்து 
வகரண்டு ஶதைறணரர்.  

 
12. உகன் வநத்த நக்கள்வதமக 800 பகடிமன எட்டினது. 

 உனகறன் எட்டு வரத் க்கள்வரஷக (.15) 800 ஶகரடிஷ ட்டிது. கடந் 
12 ஆண்டுகபில் ட்டும் க்கள்வரஷக 100 ஶகரடி அறகரித்துள்பது. 

 உனக ரடுகபில் ைறத்து பேம் எட்டு வரத் க்கபின் ண்ிக்ஷக 800 
ஶகரடிஷ ட்டிபள்பரக .ர. க்கள்வரஷக றற அஷப்பு (பன்ஃப்தி) 
வரிித்துள்பது. 

 உனக க்கள்வரஷக 2037-ஆம் ஆண்டில் 900 பகடிமனயும், 2058-ஆம் 
ஆண்டில் 1,000 பகடிமனயும் ட்டும் ண .ர. அநறக்ஷகில் 
கிக்கப்தட்டுள்பது. 

 2022-ஆம் ஆண்டு றனப்தடி, உனக க்கள்வரஷகில் 142.6 ஶகரடி ஶதஷக் 
வகரண்டு ச பதடத்தல் உள்பது.  

 இந்தன 141.2 பகடி க்கள்வரஷகபடன் இண்டரது இடத்றல் உள்பது.  
 
 13. மங்குடி இத்தயர் வகௌபய தம் 

 தங்குடி இணத்ஷச் ஶைர்ந் சுந்றப் ஶதரரட்ட ீர் திர்ைர பண்டரின் 
திநந் றணரண ய. 15-ஆம் பதத 'மங்குடி இத்தயர் வகௌபய தம்' 
வகரண்டரடப்தடும் ன்று த்ற அசு கடந் ஆண்டு அநறித்து.  

 அன்தடி த்ற திஶைத்றன் ரஶடரல் ரட்டத்றல் தங்குடி இணத்ர் 
வகௌ றணம் வகரண்டரடப்தட்டது.  
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 14. பூக்கமட கயல் மனத்துக்கு ஐஎஸ்ஒ தபச்சன்று 
 வைன்ஷண பூக்கஷட கரல் றஷனத்துக்கு 'ஸ்ஏ' ச்ைரன்நறழ் 

ங்கப்தட்டது. 
 வைன்ஷண பூக்கஷட கரல் றஷனம் 1876-ஆம் ஆண்டு ரஸ் தட்டரக 

இபேந்ஶதரஶ வரடங்கப்தட்ட றகப்தஷஷ ரய்ந் கரல் றஷனம். 2006- 
ஆம் ஆண்டு இந்க் கரல் றஷனத்துக்கு புற கட்டடம் கட்டப்தட்டது. 

 இன் வரடர்ச்ைறரக, ற்ஶதரது கரல் றஷனம் தூ வண்ஷ றநரக 
ரற்நம் வைய்ப்தட்டது. 

 இந்ற  கவுன்ைறல்-  
 இந்ற அைரங்கத்ரல் (QCI GOI) தரதுகரப்பு ற்றும் சுகரர 

ைரன்நறழுக்கரண திிட றப்தடீ்டுக்கரக ைர்ஶை  கட்டுப்தரட்டுச் 
ைரன்நறரண ஸ்ஏ 9001 : 2015 ங்கற அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பது . 

  
 15. 15.24 ட்சம் சுற்றுப் னணிகள் இந்தன யந்துள்ர்.  

 இர்கபில் அறகதட்ைரக அவரிக்கரினறபேந்தும், அற்கடுத்து 
ங்கஶைத்றனறபேந்தும் ந்துள்பணர். 

 
 16. இந்தனயிடம் ஜ20 தமமநப் வறுப்பு 

 இந்றரில் அடுத் ஆண்டு ஜற20 உச்ைற ரரடு ஷடவதந உள்ப றஷனில், 
அந்க் கூட்டஷப்தின் ஷனஷப் வதரறுப்ஷத இந்றரிடம் இந்ஶரஶணைறர 
(.16) எப்தஷடத்து. 

 இந்ஶரஶணைறரின்  தயீில் வரடங்கற ஜற20 உச்ைற ரரடு, உறுப்பு 
ரடுகபின் கூட்டுத் ீர்ரணத்துடன் படிவுற்நது. அன்திநகு ஷடவதற்ந 
றகழ்ச்ைறில், கூட்டஷப்தின் ஷனஷப் வதரறுப்ஷத திர் ஶந்ற 
ஶரடிிடம் இந்பதபசன அதர் பஜபக யிபடபட எப்தஷடத்ரர். 

 தமமநப் வறுப்பு ப்மடப்பு:  
 கூட்டஷப்தின் ஷனஷப் வதரறுப்ஷத பேம் டிைம்தர் 1-ஆம் 

ஶறினறபேந்து அறகரபூர்ரக இந்றர ற்கவுள்பது. 
 அடுத் உச்ைற ரரடு ஷனகர் றல்னறில் 2023-ஆம் ஆண்டு வைப்டம்தர் 

9, 10 ஆகற ஶறகபில் டத்ப்தட உள்பது. 
 'எஶ பூற; எஶ குடும்தம்; எஶ றர்கரனம் ன்ந இந்றரின் ஜற20 

ஷனஷப் வதரறுப்பு கபேப்வதரபேபில் அடங்கறபள்பண ன்று திர் 
ஶரடி கூநறணரர். 
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17. 'யிக்பம்-எஸ்' பக்வகட் 
 இந்ற ிண்வபி னரற்நறல் பல் பஷநரக, ணிரர் புத்ரக்க 

றறுணம் டிஷத் ‘ிக்ம் - ஸ்' ரக்வகட், ஆந்ற ரறனம், 
வயரிஶகரட்டரினறபேந்து (.18) ிண்ில் ப்தடவுள்பது. 

 உனகபரி ிண்வபிர்த்கத்துக்கு ஈடு வகரடுக்கும் ஷகில், 
ிண்வபி ஆய்ில் ணிரர் றறுணங்கபின் தங்கபிப்ஷத ஊக்குிக்க 
இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்ைற றறுணம் (இஸ்ஶர) படிவு வைய்து.  

 இற்கரக 2020- ஆம் ஆண்டு 'இன்ஸ்ஶதஸ்' ன்ந அஷப்பு றறுப்தட்டது. 
இன்பனம் ரக்வகட், வைற்ஷகக்ஶகரள்கஷப டிஷக்கும் திகஷப 
ஶற்வகரள்ப ணிரர் றறுணங்கலக்கும் அனுற ங்கப்தட்டது. 

 அன்தடி, வனங்கரணர ரறனம், ஷயரதரஷச் ஶைர்ந் 'ஸ்ஷகபைட்' னும் 
ஶரஸ்ஶதஸ் றறுணம், ணது ரக்வகட்டுகஷப ிண்ில் 
வைலுத்துற்கரக இஸ்ஶரவுடன் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ஶற்வகரண்டது.  

 
18. வுக்கு ஆய்வுக் கம்: 

 றனவுக்கு ீண்டும் ணிர்கஷப அனுப்புற்கு பன்ஶணரடிரக எபே ிண் 
வபிக்கனத்ஷ அவரிக்க ிண்வபி ஆய்வு றறுணரண ரைர 
வற்நறகரக ிண்ில் வைலுத்றது. 

 ஃபுஶபரரிடர ரகரம், ஶகப்கணரவனறல் உள்ப வுபத்றனறபேந்து அறக 
ைக்ற வகரண்ட ரக்வகட் பனம் அந் ஆய்வுக்கனம் அனுப்தப்தட்டுள்பது. 

 'ஆர்டறஸ்-1' ன்ந இந் றட்டத்ஷ வைல்தடுத்துற்கரக கடந் ஆகஸ்டில் 
ஶற்வகரள்பப்தட்ட பற்ைற இபே பஷந எத்றஷக்கப்தட்டது. 

 
 19. ீத ஆபனக் உறுப்ிபக அபயிந்த் யிர்நணி னநம் 

 ீற ஆஶரக்கறன் பழு ஶ உறுப்திணரக பன்ணரள் ஷனஷப் 
வதரபேபரர ஆஶனரைகர் அிந்த் ிர்ரி றறக்கப்தட்டரர். 

 அிந்த் ிர்ரி றற அஷச்ைகத்றல் ஷனஷப் வதரபேபரர 
ஆஶனரைகரகவும், ரிைர்வ் ங்கறின் வரறல்தட்த ஆஶனரைஷணக் குழுிலும் 
திரற்நறபள்பரர்.  

 இந்றர, ங்கஶைம், இனங்ஷக ற்றும் பூடரஷண திறறறத்துப்தடுத்தும் 
ஷகில் ைர்ஶை றறத்துக்கரண ( ம்ஃப்) றர்ரக இக்குரக 
இபேந்துள்பரர்.  

 திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண அைறன் திரண வதரபேபரர 
ஆஶனரைஷணக் குழுரண ீற ஆஶரக்கறல் ற்ஶதரது யி.பக. சபஸ்யத், 
பபநஷ் சந்த் நற்றும் யி.பக.ல் ஆகறஶரர் உறுப்திணர்கபரக உள்பணர். 
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20. பதர்தல் தப் த்தபங்கள் 
 தறவு வைய்ப்தட்ட அைறல் கட்ைறகலக்கு ன்வகரஷட அபிப்தற்கரண 

ஶர்ல் றறப் தத்றங்கள் கடந் 2018-இல் அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட றஷனில், 
இதுஷ ரூ.10,246 பகடி றப்தினரண தத்றங்கள் ிற்தஷணரகறபள்பரக 
ஆர்டி கனறல் தரஸ்ஶடட் ங்கற (ஸ்தி) வரிித்துள்பது. 

 அைறல் கட்ைறகள் ன்வகரஷட வதறுஷ பஷநப்தடுத்தும் ஶரக்கறல் ஶர்ல் 
றறப் தத்றங்கள் ஷடபஷநஷ தரஜக ஷனஷினரண த்ற அசு 
கடந் 2018, ரர்ச்ைறல் அநறபகப்தடுத்றது.  

 அன்தடி, ஜணரி, ப்ல், ஜழஷன, அக்ஶடரதர் ஆகற ரங்கபின் பல் 10 
ரள்கலக்கு ஸ்தி-ின் 29 கறஷபகபில் ஶர்ல் றறப் தத்றங்கள் 
ிற்தஷண வைய்ப்தடுகறன்நண. 

 
21. ிற்டுத்தப்ட்படர் ஆமணன தமயபக ீதத ய.ீபததசன் னநம் 

 திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ன ஆஷத்றன் ஷனரக ஏய்வு வதற்ந ீறதற 
.ீதரறரைன் றறக்கப்தட்டரர். 

 றழ்ரடு திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் ஆஷம் ஏய்வு வதற்ந உர்ீறன்ந 
ீறதற ஷனஷில் வைல்தட்டு பேகறநது.  

 இன் ஷனரக ஏய்வு வதற்ந ீறதற ம்.ிகரைனம் ற்றும் 
உறுப்திணர்கள் இபேந்ணர். அர்கள் ங்கபது தி ினகல் கடிங்கஷப 
அசுக்குச் ைர்ப்தித்ணர். 

 
 22. பநற்கு யங்க ஆளுபக ச.யி. ஆந்த பஸ் னநம் 

 ஶற்கு ங்க ஆலரக இபேந் ஜகீப் ன்கர் குடிசு துஷத் ஷனரக 
கடந் ஜழஷன ரத்றல் திஶற்நஷத் வரடர்ந்து ிப்பூர் ரறன 
ஆலர் இன.கஶைன் ஶற்கு ங்க ஆலர் வதரறுப்ஷத கூடுனரக 
கணித்து ந்ரர். 

 இந்றஷனில், குடிசுத் ஷனர் ரபிஷக வபிிட்ட அநறிப்தில், 'ைற.ி. 
ஆணந் ஶதரஷம ஶற்கு ங்க ஆலரக குடிசுத் ஷனர் றணம் 
வைய்துள்பரர்' ண வரிிக்கப்தட்டுள்பது . 

 
23. வநட்ட இந்தனயின் புதன தமயபக சந்தன பதயதன் னநம் 

 இற்கு பன் இந் றறுணத்றல் ரன்கு ஆண்டுகபரக ஷனரக தி 
கறத் அஜறத் ஶரகன் அண்ஷில் ணது திஷ ரஜறணரர 
வைய்துடன், வட்டரவுக்கு ஶதரட்டி றறுணரக கபேப்தடும் ஸ்ப்ில் 
திில் ஶைர்ந்ரர்.  

 இஷடுத்து, அஜறத் ஶரகனுக்கு தறனரக ைந்றர ஶரன் அப்வதரறுப்தில் 
றணம் வைய்ப்தட்டுள்பரர்.  
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24. நூல்கள் வயினீட்டு யிம 
 அசு ைறத் பேத்துர் ஶைர.றல்ஷனரன் ழுற றணிில் வபிரண 

ைறத் பேத்துக் கட்டுஷகபின் வரகுப்தரண 'சுகம் பேம் ைறத் பேத்தும்', 
'ஶரய் ரடி ைறத் பேத்தும் ரடி' ற்றும் 'ஶர் தரபே ஷ தரபே' ஆகற 
தல்கபின் வபிடீ்டு ிர வைன்ஷண, அண்ரைரஷனில் உள்ப ஶ 
ஶப்தரர் ரட்ட தனக அங்கறல் ஷடவதற்நது. 

 இறல் ைறநப்பு ிபேந்றணரகக் கனந்து வகரண்ட அஷச்ைர் ர.சுப்திின் 
தல்கஷப வபிிட்டு ஶதைறரது: ரன் ஏடி 125 ரத்ரன் ஏட்டங்கள் 
குநறத்து ழுற ‘ஏடனரம் ரங்க’ னும் புத்கம் 'கம்வனட் அஸ்ன்' 
ஆங்கறன வரறவதர்ப்பு தல் அடுத் ரம் வபிிடப்தடவுள்பது.  

 
 25. ஞ்சில் நீண்டும் மமன ஒய்வூதனத் தட்டம்- அமநச்சபமய ப்புதல். 

 தஞ்ைரதில் ீண்டும் தஷ ஏய்வூறத் றட்டத்ஷ அல்தடுத்துற்கு 
ரறன அஷச்ைஷ எப்புல் ங்கறது 

 தஞ்ைரதில் பதல்யர் கயந்த் நன் ஷனஷில் ஆம் ஆத்ற ஆட்ைற 
ஷடவதற்று பேகறநது. இந்றஷனில், ரறன அஷச்ைஷின் கூட்டம் 
தகந்த் ரன் ஷனஷில் ஷடவதற்நது. 

 ஏய்வூறத் வரஷக பழுஷபம் அஶை ங்கும் இத்றட்டம், கடந் 2004-
இல் ஷகிடப்தட்டரக ரறன அசு அறகரரிகள் வரிித்ணர். 

 
 26. ன் பதல்யன் 

 வைன்ஷண ஷனஷச்வைனகத்றல் உர்கல்ித்துஷந அஷச்ைர் வதரன்படி 
பன்ணிஷனில், 'ரன் பல்ன்' றட்ட அநறிப்தின் கலழ் வதரநறில், 
தரனறவடக்ணிக் ரர்கள் தடிக்கும்ஶதரஶ திற்ைற வதந 6 வரறல் 
றறுணங்கலடன் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ஶற்வகரள்பப்தட்டது. 

 
 27. நூற்ண்டு மவு யிம 

 வதன்ிந்தன பயமனிப்பர் கூட்டமநப்ின் தற்நரண்டு றஷநவு 
ிர, வைன்ஷணில்  ஷடவதற்நது.  

 றரிட இக்கத்றன் ரய் அஷப்தரண வன்ணிந்ற ன உரிஷச் ைங்கம் 
ணப்தடும் ீறக்கட்ைற, பல் பனரக ஆட்ைற அஷத்து.  

 1920-ஆம் ஆண்டு அப்ஶதரதுரன் தல்ஶறு வரறல் அஷப்புகள் இங்கு 
உபேரகறண. 

 
 28. குடும்க் கட்டுப்டு வசனக்கத்தல் இந்தனவுக்கு சர்யபதச யிருது 

 'குடும்தக் கட்டுப்தரட்ஷட அல்தடுத்துறல் ைறநப்தரண 
ஷனஷத்துத்துக்கரண ிபேது 2022" தய்ந்தன் ட்டன கரில் 
ஷடவதற்ந குடும்தக்கட்டுப்தரடு வரடர்தரண ைர்ஶை ரரட்டில் (ைறஃப்தி) 
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இந்றரவுக்கு ங்கப்தட்டது. இந்த யிருமத வற் பப டு 
இந்தனயகும். 

 ரட்டில் குடும்தக்கட்டுப்தரடு வைய்து வகரள்லம் றபேரண வதண்கபின் 
ிகறம் 2015-16-ஆம் ஆண்டில் 66 சதயதீநக இருந்தது. 2019-21 ஆண்டில் 
அது 76 சதயதீநக அறகரித்து. 

 உனகபில் 2030-ஆம் ஆண்டில் இந்த சதயதீம் 75-ஆக இபேக்க ஶண்டும் 
ன்ந இனக்கு றர்ிக்கப்தட்ட றஷனில், இந்றர ற்வகணஶ அந் 
இனக்ஷக ட்டிபள்பது. 

 தரிரர் ிகரஸ் னும் பன்ஶணரடி றட்டம் குடும்தக் கட்டுப்தரடு வரடர்தரண 
ிறப்புர்ஷ ற்தடுத்ற இறல் பன்ஶணற்நங்கஷப அஷட 
றகுத்துள்பது ன்று த்ற அசு வரிித்துள்பது. 

 
29. யிக்பம் - எஸ் 

 இந்ற ிண்வபி ஆய்வு னரற்நறல் பல்பஷநரக ணிரர் றறுணம்  
ரரித் 'ிக்ம் - ஸ்' ரக்வகட் வற்நறகரக ிண்ில் ப்தட்டது. 

 545 கறஶனர ஷடஷ சுந்து வைல்னக்கூடி 'ிக்ம் ஸ்' ரக்வகட்ஷட 
டிஷத்து, அஷ ஶைரஷண பற்ைறரக ிண்ில் வைலுத் 
படிரணது. அற்கு ஆம்தம் ணப் வதரபேள்தடும் ஷகில் திரம்ப் றட்டம் 
ணப் வதரிடப்தட்டது. 

 அறணீ தட்தங்கபரண பப்தரிர அச்சு ற்றும் கரர்தன் ஶைர் 
உஶனரகங்கஷபக்வகரண்டு 6 ீட்டர் உத்றல் அந் ரக்வகட் 
டிஷக்கப்தட்டது. 

 அனுடன் 83 கறஶனர ஷட வகரண்ட 3 ஆய்வு ைரணங்கஷப அனுப்தவும் 
றட்டறடப்தட்டது. ஆந்றத்றன் 'ன் ஸ்ஶதஸ் வடக், வைன்ஷணின் 'ஸ்ஶதஸ் 
கறட்ஸ் இந்றர', 'தமளம் க்பெ ஆர்ஶணின்' ஆகற புத்ரக்க றறுணங்கள் 
ஆய்வு ைரணங்கஷப உபேரக்கறிபேந்ண. 

  
30. வஹரிபகட்டயில் அமநகது தினர் பக்வகட் ஏவுதம்! 

 ணிரர் றறுணம் ைரர்தில் ிக்ம்-ஸ் ரக்வகட் றட்டம் வற்நறகரக 
வைல்தடுத்ப்தட்ட றஷனில், அடுத்கட்டரக ற்வநரபே ணிரர் 
றறுணம் ஆந்தப நம் வஹரிபகட்டயில் புதன ஏவுதத்மத 
கட்டமநத்து யருகது. 

 வசன்ம ஐஐடியுடன் எபேங்கறஷந்து வைல்தடும் 'அக்ணிகுல் கரஸ்ஶரஸ்' 
னும் றறுணம் இற்கரண பற்ைறஷ பன்வணடுத்துள்பது. 

 அக்ணிதரன்' ணப்தடும் ங்கபது ரக்வகட், கரப்புரிஷ வதற்ந தகுற 
கறஶரவஜணிக் ன்ஜறஷணக் வகரண்டு டிஷக்கப்தட்டது. அஷண 
வுற்கு தித்ஶகரக இபேக்கக் கூடி வுபம் ஶஷ. அஷணப் பூர்த்ற 
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வைய்ஶ அந் வுபத்ஷ கட்டஷத்துள்ஶபரம் ன்நரர் இஸ்ஶர 
ஷனர் ஶைரம்ரத். 

  
 31. னங்கபயத தத்தடுப்புக்க சர்யபதச நட்டில் 

 'னங்கபயதத்மத ஆதரிக்கும் டுகிடநருந்து இமப்ீடு யசூக்க 
பயண்டினது அயசனம்' ன்று றல்னறில் வரடங்கற தங்கர 
றறத்டுப்புக்கரண ைர்ஶை ரரட்டில் திர் ஶந்ற ஶரடி 
னறபறுத்றணரர். 

 இந்ற உள்துஷந அஷச்ைகம் ைரர்தில், 'தங்கரத்துக்கு றற 
கறஷடக்கக்கூடரது' ன்ந கபேப்வதரபேபில் 2 ரள் ைர்ஶை அஷச்ைர்கள் 
றஷனினரண ரரடு தல்னில் வரடங்கறது.  

 உனகம் பழுதும் இபேந்து 70 ரடுகள் ற்றும் இன்டர்ஶதரல் உள்பிட்ட 
ைர்ஶை அஷப்புகஷபச் ஶைர்ந் 450 திறறறகள் தங்ஶகற்றுள்ப. 
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