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WEEKLY CURRENT AFFAIRS 

[NOV 27 TO DEC 03] 

 

 

 
 1. இனக்கறத் றபேிர 

 றனநல்வனற ரட்டம், தரளபங்வ ரட்ளடில் இண்டு ரள் ள் 
பதரபேந இனக்கறத் றபேிர ளடநதற்று ன றநது.  

 
 2. இனச பதபேந்து பசந: ரம் பை.888 பசறக்கும் பதண்கள் 

 இனச வதனந்து வசளத் றட்டம் னெனம் ரந்பரறும் சரசரிரக பை.888 
என்ந அபில் கபிபேக்கு பசறப்பு ற்தட்டு னர  ரறன றட்டக்குல 
ஆய்ில் நரிிக் ப்தட்டுள்பது. 

 
 3. தி தபேம் 

 டப்ன தி தனத்றல் பகரதுந ற்றும் எண்பய் ித்துக்கன் சரகுதடி 
தப்பு 10 சீத்துக்கு பல் உர்ந்துள்பது ன்று த்ற வபரண் 
அளச்ச ம் நரிித்துள்பது. 

 
 4. ஆறத்ர எல் ன்- ிநில் 

 சூரிநண ஆரய்ச்சற பசய்பம் ‘ஆறத்ர எல் ன்' ிண்ில் ிளில் 
நசலுத்ப்தடவுள்பது. 

 ற த்றன் குனபசகன்தட்டிணத்றல் ரக்பகட் ஏவுபம் அளப்தற் ரண 
றனம் டுப்னப்தி ளடநதற்று ன றநது. இன்னும் 24 ரங் லக்குள் 
தி ள் னடிளடந்து நசல்தரட்டுக்கு னம். 

 
 5. திஎஸ்எல்ி-சற 54 ரக்பகட் ிண்ில் பசலுத்ப்தட்டது. 

 னி  ண் ரிப்னக் ரண இஒஎஸ்-06 உள்தட 9 பசற்நகக்பகரள்கலடன் 
திஎஸ்எல்ி-சற54 ரக்பகட் ிண்ில் நசலுத்ப்தட்டது. 

 னி  ண் ரிப்னக் ரண இஏஸ்-06 நசற்ள க்வ ரளப, திஸ்ல்ி சற-54 
  ரக்ந ட் னெனம் ிண்ில்  இஸ்வர றட்டறட்டது. இனுடன், 
ி  ரீறில் 8 ரவணர நசற்ள க்வ ரள் ளபனேம் ிண்ில்  
இஸ்வர றட்டறட்டது. 

 

 6. குடிசு றண ிர நனந ிபேந்றணர் எகறப்து அறதர் எல்-சறசற 
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 வசறத் ளன ர் றல்னறில் னம் ஜணரி 26-இல் ளடநதநினக்கும் 
குடிசு றண ிரில் ளனள ினந்றணர  எகறப்து அறதர் அப்ல் 
ஃதர எல்-சறசற தங்வ ற் ினப்தர  நபினேநவு அளச்ச ம் நரிித்து. 

 
 7. ரரசறில் கரகி தரறரர் ரழ்ந் டீ்நட புதுப்திக்க பதபேந்றட்டம் 

 ரரசறில்  ர ி தரறரர் ரன்கு ஆண்டு  ரனம் ரழ்ந் டீரண  
'சறடத்ந' னதுப்திக்  நதனந்றட்டம் தரிசலனளணில் உள்பது ன்று 
ரரசற ரட்ட ஆட்சறர் ஸ்.ரஜனறங் ம் நரிித்ரர். 

 
 8. பரீணரில் ரற்றுத்றநணரபிகலக்கரண ரட்டின் பல் நடதரந 

 நரீணர  டற் ளில் ரட்டின் னல் ரற்றுத் றநணரபி லக் ரண 
ளடதரள றநந்து ளக் ப்தட்டது. 

 நசன்ளண ர ரட்சறக்குட்தட்ட நரீணர  டற் ளில் 
ரற்றுத்றநணரபி லம்  டல் அளன ளப  ண்டு பிக்  துர  சறங்கர 
பசன்நண 2.0 றட்டத்றன்  லழ் னொ.1 வ ரடிவ 14 னட்சத்றல் சுற்றுச்சூலுக்கு 
ற்ந ப்தனள  பரல் ளடதரள அளக் ப்தட்டு உள்பது. 

 
 9. 'ரணில் ன்நம்' றட்டம் 

 அசு தள்பி ர- ரி லக்கு அநறில், கி தரடங்கபில் 
ஆர்த்ந ஏற்தடுத் ‘ரணில் ன்நம்' றட்டத்ந னல்-அளச்சர் 
ன. .ஸ்டரனறன் றனச்சறில் நரடங் ற ளக் றநரர். 

 றபேச்சற கரட்டூர் ஆற றரிடர் பதண்கள் உர்றநனப்தள்பிக்கு 
நசல் றநரர். அங்கு,அசு தள்பி ர- ரி லக்கு அநறில் ற்றும் 
 ி தரடங் பில் ஆர்த்ள ற்தடுத்தும்ள ில் னொ.25 வ ரடி நசனில் 
'ரணில் ன்நம்' றட்டத்ள நரடங் ற ளக் றநரர். 

 
 10. இந்ற னறம்திக் சங்க நனரக தி.டி. உர 

 தி.டி. உர வதரட்டிின்நற வர்ந்நடுக் ப்தடு றநரர்.  
 இன் னெனம் ஐ.ஒ.ஏ.-ின் பல் பதண் நனர் ன்ந நதனளள 

நதநப்வதர றநரர்.  
 
 11. கறன்ணஸ் சரநண புத்கத்றல் இடம் திடித் ஐ.தி.எல். இறுற ஆட்டம் 

 15-து ஐ.தி.எல். 20 ஒர் கறரிக்பகட்டின் இறுற ஆட்டம்  டந் வ 29-ந்வற 
குஜரத் ளடட்டன்ஸ்-ரஜஸ்ரன் ரல்ஸ் அி ள் இளடவ குஜரத் 
ரறனம் அ ரதரத் உள்ப வந்றவரடி ஸ்வடடித்றல் டந்து.  

 குஜரத் ளடட்டன்ஸ் ரள  சூடி இந் ஆட்டத்ள பே னட்சத்து 1,566 
பதர் பரில் கண்டுகபித்ணர். உன றல் 20 ஏர்  றரிக்ந ட்டில் அற ம் வதர் 
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வரில் தரர்த் ஆட்டர  இள அங் ல ரித்து  றன்ணஸ் உன  சரளண 
னத் த்றல் இடம் ங் ப்தட்டுள்பது. 

 
12. ணறன் குல் 
 ஆபில்னர சறநற  ிரணங் ள் ( ட்வரன் ள்) துளநிலும் இந்றர 

வ ர  னன்வணநற ன றநது. யறரசனறன் கறன்பணரர் தகுறில் சறன 
ரள் லக்கு னன் ஆப்திள் தங்கள் ட்பரன்கள் ரினரக டுத்துச் 
நசல்னப்தட்டண. 

 நசசறநவு பரய் சறகறச்நச நம்: 
 தட சரர்ந் அந்வரய், ந் றணளனேம் ரக்கும். அந்வரரல் 

தரறக் ப்தட்டரின் உடல் லுிக் த் நரடங்கும்.  
 அன்நரடப் தி ளபக்கூட அரல் நசய் இனரது. அத்ள  

வரரபி லக்கு சற றச்ளச அபிப்தற்குப் நதனம்  ணம் வள. 
அத்ள  சற றச்ளச ளம் யறரசனறன் பசரனன் ரட்டத்றல் 
பசல்தட்டு பேகறநது.  

 அந் வரய் தற்நற ிறப்னர்வு க் பிளடவ அற ரிக்  வண்டும். 
 புத்க ரசறப்பு:  

 க் பிளடவ னத்  ரசறப்னதக் த்ள ற்தடுத் உத்திபசத்றன் 
தன்சர கறரத்நச் பசர்ந் ஜறன் னனறத் சறங் என்தர் 'க்கள் 
நூனகத்ந ஏற்தடுத்றபள்பரர்.  

 ஜரர்க் ண்ளட வசர்ந் சஞ்சய் கரஷ்ப் ன்தர் தள்பி 
ரர் பிளடவ னத்  ரசறப்னப் தக் த்ள ஊக்குித்து ன றநரர்.  

 அணரல் அர் நூனக ணிர் ண உள்லர் க் பரல் வதரற்நப்தடு றநரர். 
தன த்ளத் நரடங்  வண்டும் ன்ந அது  ணவு ற்வதரது சனெ  
இக் ர  ரநறனேள்பது. அர் பது திநரட வண்டும் ன்நரர் 
திர் வரடி. 

 
 13. ரணில் ன்நம் 

 'எங்கும் அநறில்-ரதும் கிம்' ன்தள அடிப்தளடர க் ந ரண்டு 
ற த்றல் 13,210 அசுப் தள்பி பில் ரணில் ன்நம் றட்டத்ள 
னல்ர் ன. .ஸ்டரனறன், றனச்சறில் நரடக் றளத்ரர். 

 றபேச்சற கரட்டூர், தரப்தரக்குநறச்சற ஆறறரிடர் ன நதண் ள் வல்றளனப் 
தள்பிில் ளடநதற்ந இந் ிரின் என தகுறர , 100 டரடும் 
அநறில் ஆய்கங்கள் ற்றும் இபேசக்க ரகணங்கபில் திற்சற 
அபிக்க பசல்லும் ன்ணரர்னர்கநபபம் னல்ர் ந ரடிளசத்து ற 
அனுப்திளத்ரர். 

 அசுப் தள்பி பில் 6 பல் 8- ஆம் குப்பு ந திலும் ரர், 
ரி பிளடவ அநறில் ற்றும்  ிம் குநறத் ஆர்த்ள 
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ற்தடுத்துல். ரர் பிடம் இல்தர வ உள்ப தளடப்தரற்நல் 
ஆர்த்ள பர்த்நடுத்ல், னதுள ளபக்  ரடம் ணப்தரங்ள  
பர்த்நடுத்ல், அன்நரட ரழ்க்ள ிலுள்ப அநறிளன உர்ல், 
சனெ ில், இனக் றத்துடணரண அநறிளனப் னரிந்து ந ரள்லல் 
ஆ றளவ இந் றட்டத்றன் வரக் ங் பரகும்.  

 
14. ஸ்ரீயரிபகரட்டரில் தன்தரட்டுக்கு ந்து ணிரர் ரக்பகட் ஏவுபம் 

 ஆந்ற ரறனம் வயரிவ ரட்டரில் உள்ப சீஷ் ண் ிண்நபி 
ஆரய்ச்சற ளத்றல் ணிரர் னத்ரக்  றறுணம் சரர்தில் அளக் ப்தட்ட 
னற வுபம் தன்தரட்டுக்கு ந ரண்டு ப்தட்டது. 

 இஸ்வர ளனர் வசரம்ரத் அந் வுபத்ள  டந் 25-ஆம் வற 
நரடக் றளத்ரர். 

 நசன்ளண டினேடன் எனங் றளந்து நசல்தடும் ‘அக்ணிகுல் கரஸ்பரஸ்' 
னும் றறுணம் இந் வுபத்ள அளத்துள்பது. 

 'அக்ணிதரன்' ணப்தடும் ரக்ந ட்  ரப்னரிள நதற்ந தகுற  றவரநஜணிக் 
ன்ஜறளணக் ந ரண்டு டிளக் ப்தட்டது. அளண வுற்கு 
தித்வ ர  இனக் க் கூடி வுபம் வள. அளணப் னர்த்ற நசய்வ 
இந் வு பத்ள  ட்டளத்துள்வபரம் ன்று இஸ்வர ளனர் வசரம்ரத் 
நரிித்ரர். 

 ரக்ந ட், நசற்ள க்வ ரள் ட்டுல்னரது ிண்நபி ஆய்வுத் 
றட்டங் லக் ரண  ட்டளப்ன சற ளபனேம் ணிரர் றறுணங் ள் 
வற்ந ரள்ற் ரண சறநப்னத் றட்டரண ‘இன்ஸ்பதஸ்’  டந் 2020-இல் 
நரடங் ப்தட்டது குநறப்திடத்க் து. 

 
 15. பசன்நண ஐஐடிில் ரர்கபப உபேரக்கற றன் தந் கரர் 

 றன்சரத்ரல் இங்கும் தந் ர ணத்ள நசன்ளண டி வதரசறரிர் ள் 
உிவரடு 45 ரர் ள் ந ரண்ட குல ( 'ரஃப்ரர்) உனரக் ற சரளண 
தளடத்துள்பது. 

 இந்  ரனக்கு ஆர்.எஃப்.ஆர்.23 ண நதரிடப்தட்டுள்பது. 'ஸ்டூடண்ட் 
தரர்னனர' தந்ங் பில் இந்  ரர் தன்தடுத்ப்தட உள்பது. 

 
 16. பபிபநவுச் பசனர் ிணய் குரத்ரவுக்கு 2024 ந தி ீட்டிப்பு 

 தி ீட்டிப்ன நரடர்தர  த்ற திரபர் அளச்ச ம் நபிிட்டுள்ப 
அசரளில், ிணய் பரகன் குரத்ர தி ஏய்வு நதறும் னம் 
டிசம்தர் 31-இல் இனந்து 2024 ப்ல் ரம் இறுற ள அல்னது று 
உத்வு னம் ள அது திக்  ரனத்ள ீட்டிக்  அளச்ச த்றன் 
தி றணக்குல எப்னல் அபிக் றநது ணக் குநறப்திட்டுள்பது. 
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 17. இந்ற-பனசற கூட்டு ரடப் திற்சற பரடக்கம் 

 இந்றர-வனசறர ஆ ற இன ரடு பின் ரடங் ள் இளந்து 
வற்ந ரள்லம் யரிரவ் சக்ற-2022 னும் கூட்டு ரடப் திற்சற 
பனசறரின் க்லரங்கறல் உள்ப புனரில் நரடங் றது. 

 
 18. ிஜய் யமரப கறரிக்பகட் பதரட்டி 

 ிஜய் யமரவ  றரிக்ந ட் வதரட்டிில் உத் திவசத்துக்கு றரண 
 ரனறறுற ஆட்டத்றல்  ரரஷ்டி வ ப்டன் னதுரஜ் ந ய்க்ரட் என ஏரில் 
7 சறக்மர் ள் ிபரசற, 'னறஸ்ட் '  றரிக்ந ட்டில் னற உன  சரளண னரிந்ரர்.  

 அந் ஏரில் நரத்ர  43 ன் ள் டுக் ப்தட்டண. 
 
 19. குங்கு அம்நக்கு புற பதர் 

 குங்கு அம்ளக்கு எம்-அம்ந ன்று உன  சு ரர அளப்ன 
நதரிட்டுள்பது. 

 
 20. றகத்நச் பசர்ந் 4 நகிநணக்கநனஞர்கள் ிபேது 

 ற த்ளச் வசர்ந் 4 ள ிளணக் ளனஞர் ள் உள்தட ரடு னலதும் 
நரத்ம் 108 ள ிளணக்  ளனஞர் லக்கு ினது ளப குடிசு துளத் 
ளனர் ஜ ீப் ன் ர் ங் றணரர். 

 த்ற ஜவுபித் துளந சரர்தில் ள ிளணஞர் பின் சறநப்தரண நசல்றநன், 
ஜவுபித் துளநின் றப்னறக்  தங் பிப்னக் ர  ினது ள் 
ங் ப்தடு றன்நண.  

 சறல்ப் குபே ிபேது:  
 த்ற அசறன் உர்ந்ள ிளணக் ளனஞர் லக் ரண சறல்ப் குன ினது 

தத்வ ினது நதற்ந னதுச்வசரி, ில்னறனூளச் வசர்ந் சுடு ண்தரண்ட 
(நடக்வ ரட்டர) கநனஞர் ி.பக.பனுசரற (2017), திதன ஏிர் 
ீப்நதனரள் திள்ளப வதனும் நசன்ளணளச் வசர்ந் ஞ்சரவூர் 
ஏிக்  ளனஞனரண ி.தன்ணரீ்பசல்ம் (2019) உள்தட நரத்ம் 30 
வதர் நதற்றுள்பணர். 

 பசற ிபேதுகள்:  
 னதுச்வசரிளச் வசர்ந் பக.பங்கபடசன் ( நடக்வ ரட்டர), ரசறனரி 

(வரனரதித்  றரஃட்) ஆ றவரனக்கு 2019 -ஆம் ஆண்டுக் ரண வசற 
ினது ங் ப்தட்டது.  

 
 21. கங்நகபகரண்ட பசரபுத்றல் அபேங்கரட்சறகம் 
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 அரிலூர் ரட்டம்,  ங்ள ந ரண்ட வசரனத்றல் அனங் ரட்சற ம் 
அளக் ப்தடும் ண ற  னல்ர் ன. .ஸ்டரனறன் நரிித்ரர். 

 சறபன்ட் கரரிடர் றட்டம்: 
 அரிலூரில்  ண  ர ணங் பரல் சரநனகள் பசநடநத் 

டுக்கும் ள ில், சறநன்ட்  ரரிடர் றட்டம் நசல்தடுத்ப்தடும். 
 புந தடிப் பூங்கர: 

 அரிலூர் நதம்தலூர் இளடவரண தகுறில் னொ.10 வ ரடி நசனில் 
னிில் னள தடிப் னங் ர அளக் ப்தடும். 

 
 22. சறல்னநந ர்த்க எண் பைதரய் றட்டம் 

 சறல்னளந ர்த்னத்துக் ரண எண் டிஜறட்டல் பைதரய் றட்டம் வசரளண 
அடிப் தளடில் டிச.1 தன்தரட்டுக்கு வுள்பர  இந்ற ரிசரன் ங் ற 
(ஆர்தி) நரிித்துள்பது. 

 அசறன் றறப் தத்றங்கநப நரத்ர க் ந ரள்னல் நசய்னேம் 
டடிக்ள  பில் ண் னொதரின் தன்தரட்டுக்கு அனுற அபிக் ப்தட்டது. 

 
 23. பல் பகரள்பல் 9% அறகரிப்பு 

 த்ற அசு 3.06 பகரடிடன் பல் பகரள்பல் நசய்துள்பது. இது  டந் 
ஆண்டு இவ  ரன ட்டம் ள ந ரள்னல் நசய்ப்தட்ட 2.80 வ ரடி டன் 
நல்ளன ிட 9 சீம் அற ம் ன்று த்ற உவுத் துளநின் 
னள்பிிங் பில் நரிிக் ப்தட்டுள்பது . 

 டப்ன சந்ளப் தனத்றல் நல் ந ரள்னல்: 
 தஞ்சரப் 1.81 பகரடி டன் 
 யரிரணர 58.96 னட்சம் டன் 
 சத்றஸ் ர் 16.88 னட்சம் டன் 
 நலுங் ரணர 16.18 னட்சம் டன் 
 உத்றதிவசம் 10.28 னட்சம் டன் 

 
 24. இந்றரின் டரப்-10 தக்கரர்கள் 

 அநரிக் ரின் பதரர்ப்ஸ் இழ், இந்றரின் டரப்-100 தக் ரர் ள் 
தட்டிளன நபிிட்டுள்பது.  

 இப்தட்டினறல் குஜரத்றன் கவும் அரணி பல் இடத்ந திடித்துள்பரர். 
இது நசரத்து றப்ன னொ.12 னட்சம் வ ரடி.  

 அரணி ஆசறரின் ம்தர்-1 தக் ரர  உர்ந்து ிட்டரலும், 
இப்தட்டினறல் பல் இடம் திடிப்தது இதுப பல் பநந.  

 உன  தக் ரர் ள் தட்டினறல் இர் 3து இடத்றல் உள்பரர். 
 தக்கரர்கபின் பசரத்து றப்பு: 
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  வும் அரணி 12,22,460 
 னவ ஷ் அம்தரணி 7,10723 
 ரர  றனஷ்ணன் ரணி 2,22.908 
 ளசஸ் னணரல்னர 1,73,642 
 றங் ரடரர் 1,72,834 

 
 25. படக் பக்ஸ்ட் பப் 3.0 

 நரறல் கூட்டளப்ன (சற) சரர்தில் ளடநதற்ந படக் பக்ஸ்ட் பப் 3.0 
ன்னும்  னத்ங் த்ள நரடக் ற ளத்து அளச்சர் வணர ங் ரஜ் 
வதசறரது:  
 ற த்றன் 2, 3-ஆது றளன  ங் பிலும்  ல் நரறல்தட்தம் 

பர்ந்துள்பது. 
 துளள நதரறுத்ள இத்நரறல்தட்தத்துளந 30 சீ பர்ச்சறள 

நதற்றுள்பது. அவவதரன, வ ரள  டந் ஆண்டில் ல்ன 
னன்வணற்நத்ள  ண்டுள்பது ன்நரர். 

 
 26. றகத்றல் 4 கங்கபில் உபேரகறநது ீிர டுப்புப் திரிவு 

 ற   ரல் துளநின் ளனள இக்குர் சற. ளசவனந்றதரன 
ளனளில் உர் அற ரரி ள் ீிர டுப்ன திரிள உனரக்கும் 
திள ஈடுதட்டுள்பணர். னல் ட்டர  இந்றரில் ந்நந் 
ரறனங் பில் ீிர டுப்ன திரிவு உள்பது ண  க்ந டுக் ப்தட்டது.  

 இறல் ஆந்றம்,  ரரஷ்டிம் உள்பிட்ட 4 ரறனங் பில் இப்திரிவு இனப்தது 
நரிந்து. 

 இது நரடர்தர  ற   ரல்துளநளச் வசர்ந் உர் அற ரரி கூநறது:  
 இந் திரிவுக் ர  18 றல் இனந்து 22 துளட 

றநளரண,துிச்சனரண இளபஞர் ள்  ரல்துளநில் இனந்து வர்வு 
நசய்ப்தடுரர் ள்.  

 இர் லக்கு 2 ஆண்டு லக்கு  டுளரண திற்சற ள் அபிக் ப்தடும். 
னக் றர  ணீ ஆனேங் ளப தன்தடுத்துது,ஆனேறல்னரல் சனெ  
ிவரற ளப றர் ந ரள்து ஆ ற திற்சற ள் அபிக் ப்தடும்.  

 இந் திற்சற இந்ற ரட அற ரரி ள்,திந ரறனங் பில் நசல்தடும் 
ீிர டுப்னப்திரிவு அற ரரி ள் ஆ றவரர் னெனம் அபிக் ப்தடும். 

 இந்ப் திரிள னல்  ட்டர  பசன்நண, துந, பகரந, 
றபேபல்பனற ஆகற 4 கங்கபில் அளப்தற் ரண ற்தரடு ள் 
நசய்ப்தட்டு ன றன்நண.  
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 27. ப பூற ப குடும்தம். ப எறர்கரனம் 
 ஜற20 ரடு ள் கூட்டளப்தின் ளனளப் நதரறுப்ளத அற ரனர்ர  டிச.1-

ஆம் வற ற் வுள்ப றளனில், இந் திதஞ்சம் னலதும் என்வந 
ன்னும் உர்ள வம்தடுத் தரடுதடுவரம்; 'எவ னற எவ குடும்தம். 
எவ றர் ரனம்' ன்தள வரக் ர க் ந ரள்வரம் ண திர் வந்ற 
வரடி அளப்ன ிடுத்துள்பரர். 
 

 28. 840 என்ந புற தநடப்திரிந 
 இந்றக்  டவனரக்  ரல் தளட  றக்கு திரந்ற வரந்து திில் னற 

இனகு  நயனற ரப்டர் (ALH-MK-3) சறனேடன் கூடி 840 ன்ந னற 
தளடப்திரிள இந்றக் டவனரச்  ரல்தளட ளனள இக்குணர் 
ி.ஸ்.தரணிர  நரடக் றளத்ரர். 

 
29. ரறனங்கபின் புற கடன்கலக்கரண ட்டி ிகறம் 7.61%-ஆக குநநவு 

 இந்றர ரறன அசு ள் னத்றல் நபிிட்ட  டன் தத்றங் பின் சரசரி 
ட்டி ிகறம் 7.61 சீரக சரிந்து. 

 
30. 63,000 புள்பிகநபக் கடந்து பசன்பசக்ஸ் சரநண 

 தங்குச்சந்ளில்  ரளபின் ஆறக் ம் இனந்து. இளத் நரடர்ந்து, 
னம்ளத தங்குச்சந்ள குநறடீ்டு ண்ரண நசன்நசக்ஸ் பல்பநநரக 
63,000 னள்பி ளபக்  டந்து சரளண தளடத்து.  

 
 31. 2022-ஆம் ஆண்டுக்கரண பசற ிநபரட்டு ிபேது 

 றல்னறில் உள்ப குடிசுத் ளனர் ரபிள ில் ளடநதற்ந 2022-ஆம் 
ஆண்டுக் ரண வசற ிளபரட்டு ினது ள் ங்கும் ற ழ்ச்சறில் 
அர் ள் இனர் உள்தட 40 வதனக்கு, 5 திரிவு பில் குடிசுத்ளனர் 
றநௌதற னர்ன ினது ள் ங் ற ந ௌித்ரர்.  

 சத் கல் 
 ிளபரட்டுத் துளநின் உரி ினரண வஜர் றரன்சந்த் வ ல் 

த்ணர ினது, வடதிள் நடன்ணிஸ் ீர் சத்  லுக்கு ங் ப்தட்டது.  
 திக்ஞரணந்ர 

 நசஸ் ிளபரட்டில் இந்றரவுக்கு நதனள வசர்த்து னம் இபம் 
ீனம், ற த்ளச் வசர்ந்னரண திக்ஞரணந்ர அர்ஜளணர ினது 
நதற்நரர். டப்தரண்டில் ற த்றல் ளடநதற்ந நசஸ் எனறம்திரட் 
வதரட்டிில் 2 நண் னம் (ஏதன், ணி தர்) நன்று அசத்றினந்ரர்.  

 பஜர்னறன் அணிகர 
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 அர்ஜளணர ினது நதற்ந ற்நநரன ற  ீரங் ளணரண நஜர்னறன் 
அணி ர,  டந் ஆண்டு  ரது வ பரவரனக் ரண எனறம்திக்ஸ் வதரட்டிில் 
(நடஃப் னறம்திக்ஸ் - தரட்றன்டன்) ணிதர், இட்ளடர், அி ள் ண 3 
திரிிலுவ ங் ம் நன்று ரட்டுக்குப் நதனள வசர்த்துள்பரர்.  

 துபரரச்சரர்ர ிபேது 
 சர்வச வதரட்டி பில் இந்றர் பின் நற்நறக் ர  சறநப்தர  

நசனரற்நற திற்சறரபர் லக்கு ங் ப்தடுது 
 ஜீன்வஜரத் சறங் வஜர (ில்ித்ள) 
 ன து அனற  ரர் (குத்துச்சண்ளட) 
 சுர சறத்ரர் சறனர் (தரர துப்தரக் ற சுடுல்) 
 சுஜதீ் ரன் (ல்னேத்ம்) 

 ரழ்ரள் சரநணரபர் திரிவு 
 றவணஷ் ஜயர் னரட் ( றரிக்ந ட்) 
 றல் திஃனல்னர வ ரஷ் ( ரல்தந்து) 
 ரஜ் சறங் (ல்னேத்ம்) 

 றரன்சந்த் ரழ்ரள் சரநணரபர் ிபேது 
  பம்  ண்ட  ரனத்றல் சறநப்தர ச் நசனரற்நறதுடன், ஏய்வுக்குப் திநகும் 

ிளபரட்டுத் துளநில் தங் பிப்வதரனக்கு ங் ப்தடுது. 
 அஸ்ிணி அக்குஞ்சற (ட பம்) 
 ம்ரீ் சறங் (யரக் ற) 
 சுவஷ் ( தடி) 
 றர் த தூர் குனங் (தரர ட பம்) 

 படன்மறங் ரர்பக சரகச ிபேது 
 சரனரண சூனறல் உிளப் தர  ளத்து சர சத்றல் 

ஈடுதடுவரனக்கு ங் ப்தடுது. 
 ளணர  த் (ளனவற்நம்) 
 சுதம் ணஞ்நஜய் ன்னற (ீண்டதூ ீச்சல்) 
 குன்ர் தரணி சம்ரல் (ரழ்ரள் சரளணரபர்) 

 ரஷ்ட்ரீ பகல் புபரத்சரயன் புஸ்கரர் ிபேது. 
 ிளபரட்டுத் துளந பர்ச்சறக் ர  தங் பிக்கும் நதரது ற்றும் ணிரர் 

றறுணங் லக்கு ங் ப்தடுது 
 டிரன்ஸ்வடடிர ன்டர்திளஸ் திளவட் னறறநடட் 
  னறங் ர இன்ஸ்டிடினைட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரில் நடக்ணரனஜற 
 னடரக் ஸ் ல & ஸ்வணரவதரர்டு அவசரசறவன் 

 பௌனரணர அபுல் கனரம் ஆமரத் 
 தல் ளனக்  ங் ள் இளடவரண வதரட்டி பில் சறநப்தர ச் 

நசல்தட்டளக் ர  ங் ப்தடுது 
 குனரணக் வவ் தல் ளனக்  ம் அறனசஸ் 

 அர்ஜளணர ிபேது 
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 தக்ற குல் ர்ணி (நசஸ்) 
 திக்ஞரணந்ர (நசஸ்) 

 
 32. பன்ணரள் அநச்சர் க.அன்தகணின் நூற்நரண்டு ிர 

 றழ்ரட்டின்  ல்ி பர்ச்சறக்குப் நதனம்தங் ரற்நறனம், ளன சறநந் 
 ல்ிரபனரண னன்ணரள் அளச்சர்  .அன்த ணின் தற்நரண்டு ிர 
ளநரட்டி ற  அசு சறன அநறிப்ன ளப ற்ந ணவ நபிிட்டது.  

 அன்தடி, தள்பிக்  ல்ித்துளநின் பர்ச்சறக்ந ண பை.7,500 பகரடிில் 
பதரசறரிர் அன்தகன் தள்பி பம்தரட்டுத் றட்டம் ன்ந ரநதனம் 
றட்டம் அநறிக் ப்தட்டது. இந்த் றட்டத்றன்தடி, தள்பிக்  ல்ித்துளநில் 
ந்ரண்டு பில் தல்வறு றட்டங் ள் நசல்தடுத்ப்தடும். 

 
 33. எய்ட்ஸ் ிறப்புர்ில் றகம் பனறடம் 

 ற த்றல் ய்ட்ஸ் வரரல் 1.24 னட்சம் பதர் தரறக் ப்தட்டுள்பணர்.  
 இனப்தினும் ிறப்னர்வு ற்தடுத்தும் ரறனங் பில் ற ம் னனறடத்றல்  

உள்பது ன்று க் ள் ல்ரழ்வு துளந அளச்சர் ர.சுப்திின் 
நரிித்ரர். 

 உன  அபில் 4 வ ரடி வதனம், இந்றரில், 24 னட்சம் வதனம் (0.24 
சீம்) ய்ட்ஸ் வரரல் தரறக் ப்தட்டுள்பணர்.  

 ற த்றல் 1.24 னட்சம் ( 0.18 சீம்) தரறக் ப்தட்டுள்பணர். ய்ட்ஸ் 
தரறத்ர் லக் ரண அநக் ட்டளபில் ளக் ப்தட்ட னொ.5 வ ரடி ளப்னறற 
இப்வதரது னொ. 25 வ ரடிர  உர்ந்துள்பது.  

 
 34. ஸ்திக் தரத் பெரிர ிற்தநண பரடக்கம் 

 எவ ரடு எவ உம் றட்டத்றல் ரட்டிவனவ னனரர  தூத்துக்குடி 
ஸ்திக் றறுணத்றன் ரரிப்தரண தரத் னைரிர ிற்தளணக்கு அனுப்தி 
ளக் ப்தட்டது. 

 ப ரடு ப உம் ன்ந றட்டத்றல், ற்வதரது தரத் னைரிர ிறவர ம் 
நரடங் றனேள்பது.  

 
 35. ஐ.ர. தரதுகரப்பு கவுன்சறல் நனநப் பதரறுப்தில் ீண்டும் இந்றர. 

 .ர. தரது ரப்ன  வுன்சறனறன் ளனளப் நதரறுப்ளத இந்றர ீண்டும் 
ற்றுள்பது. 

 .ர. தரது ரப்ன  வுன்சறனறல் அபரிக்கர, சலணர, றர, திரிட்டன், திரன்ஸ் 
ஆ ற ரடு ள் றந் உறுப்திணர் பர  உள்பண.  

 
 36. ம்தரில் ஜறஎஸ்டி சூல் பை.1.46 னட்சம் பகரடி 
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 ம்தரில் சக்கு-வசள ரி (ஜறஸ்டி) னொ.1.46 னட்சம் வ ரடி சூனரணர  
த்ற றறளச்ச ம் 11% அறகரிப்பு நரிித்து.   

 இறல் த்ற ஜறஎஸ்டி பை.25,681 பகரடி, ரறன ஜறஎஸ்டி பை.32,867 பகரடி, 
பேங்கறநந் ஜறஎஸ்டி பை.77,103 பகரடி ( சக்குகள் இநக்குற பனம் 
சூனரண பை.38,635 பகரடி உள்தட), நசஸ் ரி னொ.10,433 வ ரடி ( சக்கு ள் 
இநக்குற னெனம் சூனரண னொ.817 வ ரடி உள்தட) ஆகும். 

 
 37. றக பன்ந கக்கரய்வுத் நனரக சற. படுஞ்பசறன்  
    பதரறுப்பதற்பு 

 த்ற அளச்ச ம் ற்றும் ரறனத்துளந பில் ீரண ிக்ள ில் 
றகுந் அனுதம் உளட இர், 1996-ஆம் ஆண்டு ..ஸ் அற ரரிர  
திள நரடர்ந்ரர். 

 க் ற ரட்டு சளதின் ய்டஸ் ற்றும் னற்றுவரய் ஆரய்ச்சறக் ரண 
றறுணத்றலும் றனைரர்க் றல் உள்ப .ர. ளனள த்றலும் ிக்ள  
வற்ந ரண்டுள்பரர்.  

 
38. றக சறநனக் கடத்ல் டுப்பு திரிில் எண் ிபேது அநறபகம் 

 ற  சறளனக்  டத்ல் டுப்னப் திரிில் எண் ( டிஜறட்டல்) ிபேது 
அநறன ம் நசய்ப்தட்டது. இந் ினது னல்னனர  15 சறளன ளப 
தநறனல் நசய் ணிப்தளடிணனக்கு ங் ப்தட்டது. 

 ரட்டிவனவ னல்னளநர  டிஜறட்டல் ினது ளப ற  சறளனக் 
 டத்ல் டுப்னப் திரிவு அநறன ம் நசய்துள்பது.  

 ண்  ன்சற வதரன இந் ினது ள் அநறன ம் நசய்ப்தட்டுள்பண. 
 உன றல் துநத கரல் துநந இந் ினது ளப னல்னளநர  அநறன ம் 

நசய்து. 
 

39. டிஜறரத்ர பசனற 
 ிரண றளனங் பில் தளவு னல் ிரணங் பில் றுது ள 

தி பின்  ரத்றனப்ன வத்ளக் குளநக்கும் ள ில் ண் 
அடிப்தளடினரண டிஜறரத்ர என்ந பகத்பரற்நம் பனம் அநடரபம் 
கரடம் நரறல் தட்தத்ள புது றல்னற, பதங்கலபே. ரரசற ஆகற 
பன்று ிரண றநனங்கபில் த்ற அசு அநறன ப்தடுத்றனேள்பது. 

 
 40. 4 ரடுகள் தங்பகற்கும் பல் கடபனரப் தரதுகரப்பு ரரடு 

 இந்றர, ரனத்ீவு, இனங்ள , வரரீஸ் ஆ ற ரடு பின்  டவனரக் 
 ரல் தளடிணர் தங்வ ற்கும்  டவனரப் தரது ரப்ன குநறத் 2 ரள் 
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ரரட்ளட தரது ரப்ன அளச்ச ச் நசனரபர்  றரிர் அவண நசன்ளணில் 
நரடக் ற ளத்ரர். 

 இந்ற நதனங் டனறல் தரது ரப்ளத உறுறப்தடுத்தும் ள ில் ந ரலம்ன 
தரது ரப்ன கூட்டளப்ன 2011-ஆம் ஆண்டு பரடங்கப்தட்டது. 

 இறல் ற்வதரது இந்றர, இனங்நக, ரனத்வீு, பரரீஸ் ஆ ற 4 
ரடு ள் உறுப்திணர் பர  உள்பண. ங்  வசம் ற்வதரது தரர்ளரபர  
இளந்துள்பது. 

 
 41. க்கநபத் படி பேத்தும் 

 நசன்ளண ர ரட்சறக்கு உட்தட்ட தகுறில் க் ளபத் வடி னத்தும் 
றட்டத்றல் 18 றற்கு வற்தட்ட 29 னட்சம் வதனக்கு தரிவசரளண 
வற்ந ரள்பப்தட்டு 99,000 பதபேக்கு பேந்து பதட்டகம் ங் தட்டுள்பது. 

 இறல் 18 னல் 29 து ளினரண 18 னட்சம் வதர் பில் 9.75 னட்சம் 
வதனக்கும், 30 துக்கு வற்தட்ட 40.56 னட்சம் வதர் பில் 19.36 னட்சம் 
வதனக்கும் தரிவசரளண வற்ந ரள்பப்தட்டண. 

 
 42. கற.ரஜரரனுக்கு றநணங்கம் 

  ரிசல்  ரட்டு இனக் றத்றன் திர ரண  ற.ரஜரரனுக்கு 
பகரில்தட்டிில் அளக் ப்தட்டுள்ப னல உனச் சறளனனேடன் கூடி 
றளணங் த்ள னல்ர் ன. .ஸ்டரனறன்  ரநரனற றர  றநந்து 
ளத்ரர். 

 தூத்துக்குடி ரட்டம் , வ ரில்தட்டி அன றலுள்ப இளடநசல்  றரத்றல் 
திநந்ர்  ற.ரஜரரன். 

 
 43. பல்ரின் பகரி துநந 

 உங் ள் நரகுறில் னல்ர், னல்ரின் உி ளம், னல்ரின் 
ணிப்திரிவு ற்றும் எனங் றளக் ப்தட்ட குளநீர் வனரண்ள அளப்ன 
ஆ ற அளணத்ளனேம் எனங் றளத்து, ப துநநரக பல்ரின் 
பகரி துநந  டந் ஆண்டு ம்தர் ரம் உனரக் ப்தட்டது.  

 இந் துளநின் சறநப்ன அற ரரிர  றல்தர திதர ர் சீஷ் நசல்தட்டு 
ன றநரர். இளபம் ரினர  னுக் ள் அபித்ல். னுக் பின் றளன 
குநறத்து அநறந்து ந ரள்லல் ண தல்வறு சற ள் நசய்ப்தட்டண. 

 நதரதுக் பிடறனந்து னுக் ள் நதநப்தட்டு ன றன்நண. ற்வதரள 
றனப்தடி இதுள 35,97,817 னுக்கள் பதநப்தட்டு, 33,82,463 னுக் ள் ீது 
டடிக்ள  டுக் ப்தட்டுள்பது. 
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44. ஆ எலத்ர்கள் ன றறம் 
 ஆ லத்ர் லக் ரண னறறத்ள னல்ர் ன. .ஸ்டரனறன் நரடக் ற 

ளத்ரர். வலும், உறுப்திணர் லக் ரண அளடரப அட்ளட ளபனேம் அர் 
அபித்ரர்.  

 ற த்றல் தத்றப்தறவு அலுனகங்கநபச் சரர்ந் பரறல் புரிந்து 
பேம் ஆ எலத்ர்கபின் னநணக் கபேத்றல் பகரண்டு 
அர்கலக்பகண ன றறம் உனரக் ப்தடும் ண  டந் 2007-08- ஆம் 
றறரண்டில் அநறிப்ன நபிிடப்தட்டது. 

 அசரள நபிிடப்தட்ட வதரறலும்,  டந் 10 ஆண்டு லக்கும் வனர  
ன றறம் நசல்தரட்டுக்கு ரல் இனந்து. 

 
 45. ிஜய் யமரப பகரப்நத கறரிக்பகட் 

 ிஜய் யமரவ வ ரப்ளத  றரிக்ந ட் வதரட்டிின் இறுற ஆட்டத்றல் 
நசௌரஷ்டிம் 5 ிக்ந ட்டு ள் ித்றரசத்றல்  ரரஷ்டித்ள ழீ்த்ற 
சரம்தின் ஆணது. இப்வதரட்டிில் 2-ஆது னளநர க் வ ரப்ளத 
நன்றுள்பது நசௌரஷ்டிம். இற்கு னன் 2007-08 டிணில் அந் அி 
ரள  சூடிினந்து. 

 
 


