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முக்கின திங்கள் 

 
 1. 02-12-22 
 தேசி ாசு கட்டுப்பாடு ேினம்.  
 உயக கணினி கல்லி ேினம்.  

 
நோி செய்திகள் 

 
 1. எய்ட்ஸ் யிமிப்புணர்யில் தநிமகம் முதிடம் 
 ேிறகத்ேில் ய்ட்ஸ் த ாால் 1.24 ட்ெம் வர் பாேிக்கப்பட்டுள்ரனர்.  
 இபேப்பினும் லிறிப்புணர்வு ற்படுத்தும் ா ியங்கரில் ேிறகம் பேயிடத்ேில்  
 உள்ரது ன்று க்கள்  ல்லாழ்வு துறம அறச்சர் ா.சுப்பிணின் 

தேரிலித்ோர். 
 உயக அரலில் 4 தகாடி தபபேம், இந்ேிாலில், 24 யட்சம் தபபேம் (0.24 

சேலேீம்) ய்ட்ஸ் த ாால் பாேிக்கப்பட்டுள்ரனர்.  
 ேிறகத்ேில் 1.24 யட்சம் ( 0.18 சேலேீம்) பாேிக்கப்பட்டுள்ரனர். ய்ட்ஸ் 

பாேித்ேலர்களுக்கான அமக்கட்டறரில் றலக்கப்பட்ட பை.5 தகாடி றலப்பு ிேி 
இப்தபாது பை. 25 தகாடிாக உர்ந்துள்ரது.  

 அேில் லபேம் லட்டித் தோறகில் ( பை.1.04 தகாடி) ய்ட்ஸ் த ாால் 
பாேிக்கப்பட்டலர்களுக்கும் , குறந்றேகளுக்கும் கல்லி, ஊட்டச்சத்துக்குத் 
தேறலான உேலிகள் தசய்ப்பட்டு லபேகின்மன. 

 ேிறகத்ேில் ய்ட்ஸ் த ாறக் கண்டமி 2,090 ரிவெோதன னநனங்கள் 
தசல்பட்டு லபேகின்மன. 

 த்ே ோனம் தசய்லேில் வநற்கு யங்கம், தநிமகம் சிமப்பாகச் தசல்படுகிமது. 
அதேதபால், ய்ட்ஸ் த ாய் குமித்ே லிறிப்புணர்வு ற்படுத்துலேிலும், ேிறகம் 
பேயிடத்றே பிடித்துள்ரது ன்மார் க்கள்  ல்லாழ்வு துறம அறச்சர் 
ா.சுப்பிணின் 

 
 2. ஸ்ிக் ோபத் யூரினோ யிற்ன சதோடக்கம் 
 எத  ாடு எத உம் ேிட்டத்ேில்  ாட்டிதயத பேயாலோக தூத்துக்குடி 
ஸ்ிக் ிறுயத்தின் ோரிப்பான பாத் பெரிா லிற்பறனக்கு அனுப்பி 
றலக்கப்பட்டது. 

 ஒவப ோடு ஒவப உபம் ன்ம ேிட்டத்ேில், ேற்தபாது பாத் பெரிா லி ிதாகம் 
தோடங்கிபள்ரது.  

  ாட்டிதயத பேயாலோக இத்ேிட்டத்ேில் ஸ்பிக்  ிறுலனம் பெரிா உத்றே 
லிற்பறனக்குக் தகாண்டு லந்ேிபேப்பது குமிப்பிடத்ேக்கது.  
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 பேல்கட்டாக கிபேஷ்ணகிரி, ேிண்டுக்கல், லிழுப்பும், புதுக்தகாட்றட ஆகி 
4 ாலட்டங்களுக்கு லி ிதாகம் தோடங்கிபள்ரது. ஸ்பிக் ஆறயில் 
ேினபம் 2 ஆிம் டன் உற்பத்ேி  றடதபறுகிமது. 

 ஆண்டிற்கு 7 யட்சத்து 50 ஆிம் டன் உற்பத்ேி தசய் இயக்கு 
 ிர்ணிக்கப்பட்டுள்ரது 

 
நத்தின செய்திகள் 

 
 1. ஐ.ோ. ோதுகோப்பு கவுன்ெில் தனனநப் சோறுப்ில் நீண்டும் இந்தினோ. 
 . ா. பாதுகாப்பு கவுன்சியின் ேறயறப் தபாறுப்றப இந்ேிா ீண்டும் 

ற்றுள்ரது. 
 . ா. பாதுகாப்பு கவுன்சியில் அசநரிக்கோ, ெீோ, பரினோ, ிரிட்டன், ிபோன்ஸ் 

ஆகி  ாடுகள்  ிந்ே உறுப்பினர்கராக உள்ரன.  
 10  ாடுகள் சுறற்சி பறமில்  ிந்ே ற்ம உறுப்பு  ாடுகராக இரு 
ஆண்டுகளுக்குத் தேர்ந்தேடுக்கப்படுகின்மன. 

 . ா. பாதுகாப்பு கவுன்சியின் ேறயறப் தபாறுப்றப உறுப்பு  ாடுகள் சுறற்சி 
பறமில் லகித்து லபேகின்மன.  

 அேன்படி டிசம்பபேக்கான ேறயறப் தபாறுப்றப இந்ேிா ற்மது. 
ற்தகனதல கடந்ே ஆண்டு ஆகஸ்டில் கவுன்சியின் ேறயறப்தபாறுப்றப 
இந்ேிா ற்மிபேந்ேது. 

 
சோருோதோப செய்திகள் 

 
 1. யம்ரில் ஜிஎஸ்டி யசூல் ரூ.1.46 ட்ெம் வகோடி 
  லம்பரில் சக்கு-தசறல லரி (ஜிஸ்டி) பை.1.46 யட்சம் தகாடி லசூயானோக 

த்ேி  ிேிறச்சகம் 11% அதிகரிப்பு தேரிலித்ேது.  
 பந்றே ஆண்டின் இதே ாேத்துடன் எப்பிடுறகில் இப்தபாது 11 சேலேீம் 

அேிக ஜிஸ்டி லபேலாய் கிறடத்துள்ரது.  
  ாட்டில் ஜிஸ்டி லசூல் தோடர்ந்து 9- ஆலது ாோக பை.1.40 யட்சம் 

தகாடிறத் ோண்டிபள்ரது. 
 இதுகுமித்து  ிேிறச்சகம் தலரிிட்ட அமிக்றகில்,  லம்பரில் தாத்ே 

ஜிஸ்டி லபேலாய் பை.145,867 தகாடிாகும்.  
 இேில் நத்தின ஜிஎஸ்டி ரூ.25,681 வகோடி, நோி ஜிஎஸ்டி ரூ.32,867 வகோடி, 
ஒருங்கினணந்த ஜிஎஸ்டி ரூ.77,103 வகோடி ( ெபக்குகள் இக்குநதி மூம் 
யசூோ ரூ.38,635 வகோடி உள்ட), தசஸ் லரி பை.10,433 தகாடி ( சக்குகள் 
இமக்குேி பயம் லசூயான பை.817 தகாடி உள்பட) ஆகும். 
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 பந்றே ஆண்டின் இதே ாேத்ேில் பை.1,31,526 தகாடி ஜிஸ்டி லபேலாய் 
கிறடத்ேிபேந்ே  ிறயில், இப்தபாது 11 சேலேீம் அேிக ஜிஸ்டி 
லசூயாகிபள்ரது. 

 
ினநம் 

 
 1. தநிமக முதன்னந கணக்கோய்வுத் தனயபோக ெி. சடுஞ்செமினன்  
    சோறுப்வற்பு 
 த்ேி அறச்சகம் ற்றும் ா ியத்துறமகரில் ீோன ேணிக்றகில் 

ிகுந்ே அனுபலம் உறட இலர், 1996-ஆம் ஆண்டு ..ஸ் அேிகாரிாக 
பணிற தோடர்ந்ோர். 

 க்கி  ாட்டு சறபின் ய்டஸ் ற்றும் புற்றுத ாய் ஆாய்ச்சிக்கான 
 ிறுலனத்ேிலும்  ிபொர்க்கில் உள்ர . ா. ேறயறகத்ேிலும் ேணிக்றக 
தற்தகாண்டுள்ரார்.  

 தலும் ஏன்  ாட்டின் உச்ச ேணிக்றக அறப்பின் ேணிக்றக  ிபுணாகவும் 
பணிாற்மிபள்ரார். 

 ேற்தபாது ேிறகத்ேின் 37 துறமகரில், 21 துறமகறர ேணிக்றக தசய்பம் 
ா ிய ேறயற கணக்கு ேணிக்றகாரர் ( சிஜி) அறப்புக்கு அலர் 
ேறயற லகிக்கிமார். 

 இந்ே அறப்பு ா ிய அசின்,  ிேி, லபேலாய், சுகாோம், கல்லி, உள்ராட்சி 
அறப்புகள் ற்றும் தபாதுத் துறம  ிறுலனம் ஆகிலற்றமத் ேணிக்றக 
தசய்பம் தபாறுப்றப தற்தகாள்கிமது. 

 தலும் பய ேணிக்றக அமிக்றககறர நோி ெட்டநன்த்தில் ஒவ்சயோரு 
ஆண்டும் தோக்கல் தசய்கிமது. 
 

யிருது 
 
1. தநிமக ெினக் கடத்தல் தடுப்பு ிரியில் எண்ந யிருது அிமுகம் 
 ேிறக சிறயக் கடத்ேல் ேடுப்புப் பிரிலில் எண்ந ( டிஜிட்டல்) யிருது 

அமிபகம் தசய்ப்பட்டது. இந்ே லிபேது பேல்பேயாக 15 சிறயகறர 
பமிபேல் தசய்ே ேனிப்பறடினபேக்கு லறங்கப்பட்டது. 

  ாட்டிதயத பேல்பறமாக டிஜிட்டல் லிபேதுகறர ேிறக சிறயக் 
கடத்ேல் ேடுப்புப் பிரிவு அமிபகம் தசய்துள்ரது.  

 ண் கன்சி தபாய இந்ே லிபேதுகள் அமிபகம் தசய்ப்பட்டுள்ரன. 
 உயகில் துன கோயல் துன இந்ே லிபேதுகறர பேல்பறமாக அமிபகம் 

தசய்ேது. 
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செனி 
 

1. டிஜினோத்போ செனி 
 லிான  ிறயங்கரில் நுறறவு பேல் லிானங்கரில் றுலது லற 

பணிகரின் காத்ேிபேப்பு த த்றேக் குறமக்கும் லறகில் ண் 
அடிப்பறடியான டிஜினோத்போ என் முகத்வதோற்ம் மூம் அனடனோம் 
கோணும் தோறில் நுட்பத்றே புது தில்ி, சங்களூரு. யோபோணெி ஆகின 
மூன்று யிநோ ினனங்கில் த்ேி அசு அமிபகப்படுத்ேிபள்ரது. 

 துறப, சிங்கப்பூர், அட்யாண்டா உள்ரிட்ட சர்தலேச லிான  ிறயங்கரில் 
பன்படுத்ேப்பட்டு லபேம் பகத்தோற்மம் பயம் அறடாரம் காணும் 
தோறில்நுட்பத்ோல் பணிகரின் காத்ேிபேப்பு த ம் குறமகிமது.  

 னன்ோட்டு முன:  
 இச்தசறலறப் தபம டிஜிாத்ா தசயி லாியாக லிானப் பணிகள் 

ேங்கரது ேகலல்கறர அரித்து ஆோர் அடிப்பறடியான சரிபார்ப்பின் 
பயம் பேிவு தசய்துதகாள்ர தலண்டும்.  

 லிானம் றுலேற்கான அனுேிச் சீட்டில் உள்ர அறடார குமிடீ்றட 
(பார் குமிடீு) அமிேிமன்தபசி பயம் ஸ்தகன் தசய்லேன் பயம் ேவுகள் 
லிான  ிறயத்துடன் பகிப்படும்.  

 லிான  ிறயத்ேின் இ-நுறறவுலாியில் பார் குமிடீு அச்சிடப்பட்ட 
லிானத்துக்கான அனுேி சீட்றட பேயில் ஸ்தகன் தசய் தலண்டும்.  

 அேன் பிமகு, பகத்தோற்மம் பயம் அறடாரம் காணும் தோறில்நுட்பம் 
பணிின் அறடாரம் ற்றும் பண ஆலணங்கறரச் சரிபார்க்கும். 
இச்தசல்பறம படிலறடந்ேவுடன் பணிகள் லிான  ிறயத்துக்குள் 
தசல்ய படிபம். 
 

நோோடு 
 

 1. 4 ோடுகள் ங்வகற்கும் முதல் கடவோபப் ோதுகோப்பு நோோடு 
 இந்ேிா, ாயத்ேீவு, இயங்றக, தாரீளஸ் ஆகி  ாடுகரின் கடதயாக் 

காலல் பறடினர் பங்தகற்கும் கடதயாப் பாதுகாப்பு குமித்ே 2  ாள் 
ா ாட்றட பாதுகாப்பு அறச்சகச் தசயாரர் கிரிேர் அதன தசன்றனில் 
தோடக்கி றலத்ோர். 

 இந்ேி தபபேங்கடயில் பாதுகாப்றப உறுேிப்படுத்தும் லறகில் தகாழும்பு 
பாதுகாப்பு கூட்டறப்பு 2011-ஆம் ஆண்டு சதோடங்கப்ட்டது. 

 இேில் ேற்தபாது இந்தினோ, இங்னக, நோத்தவீு, வநோரீரஸ் ஆகி 4 
 ாடுகள் உறுப்பினர்கராக உள்ரன. லங்க தேசம் ேற்தபாது பார்றலாராக 
இறணந்துள்ரது. 
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 'இந்ேி பிேர்  தந்ேி தாடி 5 பக்கி கபேத்துகறர லயிபறுத்ேி 
லபேகிமார். 
 இேில் சட்டபூர்லான கடல் லர்த்ேகம், கடல்சார் தாேல்கறர 

அறேிான பறமில் ேீர்த்து றலப்பது, இற்றக தபறிவுகள், கடல்சார் 
அச்சுறுத்ேல்கறரத் ேணித்ேல், கடல் சூறறயப் பாதுகாத்ேல்,  ிறயான 
உள்கட்டறப்றப உபேலாக்குலேன் பயம் கடல்சார் லர்த்ேகத்றே 
அேிகரிப்பேற்கு இந்ே ா ாடு உறுதுறணாக இபேக்க தலண்டும். 

 'கடவோப ோதுகோப்புக்கோ கூட்டு முனற்ெிகள்' ன்ம கபேப்தபாபேரின் 
அடிப்பறடில் லிலாேங்கள், கபேத்துப் பரிாற்மங்கள்  றடதபமவுள்ரன. 

 
 


