
         

    

1. தேசிய புற்றுத ோய் விழிப்புணர்வு  ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி 

எது? 

அ) நவம்பர் 7  

ஆ) நவம்பர் 8 

இ) நவம்பர் 10 

ஈ) நவம்பர் 12 

✓ இந்தியாவில், தேசிய புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு நாளானது ஒவ்தவார் 

ஆண்டும் நவ.7 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. புற்றுதநாயய முன்கூட்டி 

-தய கண்டறிந்து குணப்படுத்துவது குறித்து மக்களுக்குக் கற்பிப்பதே 

இச்சிறப்பு நாளின் முக்கிய குறிக்தகாளாகும். நாட்டில் சுமார் 2.9 மில்லிய 

-ன் தபர் புற்றுதநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்போக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ஆண்டுதோறும் 1.1 மில்லியன் புதிய பாதிப்புகள் பதிவாகின்றன. 

 

2. தேசிய சட்ட தசவைகள்  ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது? 

அ) நவம்பர் 7 

ஆ) நவம்பர் 9  

இ) நவம்பர் 11 

ஈ) நவம்பர் 13 

✓ ‘தேசிய சட்ட தசயவகள் நாளானது’ ஆண்டுதோறும் நவ.9 அன்று நாடு 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இது சட்ட தசயவகள் ஆயணயச்சட்டம் 

இயற்றப்பட்டயே நியனவுகூருவதோடு சட்டம் தோடர்பான விதிகள் 

பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவயே தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.  

✓ இந்தியாவில், 1987ஆம் ஆண்டில் சட்ட தசயவகள் ஆயணயச் சட்டம் 

இயற்றப்பட்டது. இந்ேச் சட்டம் 1995 நவ.9’இல் நயடமுயறக்கு வந்ேது. 

 

3. உலக நித ோனியோ  ோள் அனுசரிக்கப்பட்ட தேதி எது? 

அ) நவம்பர் 10 

ஆ) நவம்பர் 12  

இ) நவம்பர் 14 

ஈ) நவம்பர் 16 

✓ உலக நிதமானியா நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 12 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்தநாய் குறித்ே விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத்துவே 

-ற்காக, 2009ஆம் ஆண்டில் ‘ஸ்டாப் நிதமானியா’ முன்முயற்சியால் 

இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது. உலதகங்கிலும், குழந்யேகளில் இறப்புகயள 

ஏற்படுத்தும் முக்கிய தநாயாக நிதமானியா கருேப்படுகிறது.  

✓ ‘Stop Pneumonia’ முயற்சி மற்றும் ‘Every Breath Counts’ கூட்டணி 

ஆகியவை இயணந்து இந்தநாயயக் யகயாள்வது குறித்து மக்கயள 

அணிதிரட்டுகின்றன. 

 

4. உலக கருவண  ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) நவம்பர் 13  

ஆ) நவம்பர் 14 

இ) நவம்பர் 15 

ஈ) நவம்பர் 16 

✓ உலக கருயண நாளானது ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர் 13 அன்று 

தகாண்டாடப்படுகிறது. இது சமூகத்தில் நற்தசயல்கயள முன்னியலப்ப 

-டுத்துகிறது. இது தநர்மயறயான ஆற்றல் மற்றும் நம்யம பியணக்கும் 

கருயணயின் தபாதுவான இயழயில் கவனம் தசலுத்துகிறது. இனம், 

அரசியல், பாலினம் உள்ளிட்ட பிளவுகயள இயணக்கும் மனிேத்தின் 

அடிப்பயடப் பகுதியாக கருயண உள்ளது. கடந்ே 1998ஆம் ஆண்டில், 

பல்தவறு நாடுகளின் கருயண ேன்னார்வ தோண்டு நிறுவனங்களான 

உலக கருயண இயக்கத்ோல் இந்ே நாள் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. 

 

5. உலக நீரழிவு த ோய்  ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) நவம்பர் 10 

ஆ) நவம்பர் 12 

இ) நவம்பர் 14  

ஈ) நவம்பர் 16 

✓ நவ.14ஆம் தேதி உலக நீரழிவு தநாய் நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இது உலக சுகாோர அயமப்பு மற்றும் சர்வதேச நீரழிவு கூட்டயமப்பு 

ஆகியவற்றால் கூட்டாக ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிறது. உலக நீரழிவு 

நாளின் சின்னமானது ஒரு நீல வட்டத்தினால் குறிக்கப்படுகிறது. அது, 

வாழ்க்யக மற்றும் நலத்யேக் குறிக்கிறது. நவம்பர்.14, இன்சுலியனக் 

கண்டுபிடித்ேவரான பிரதடரிக் பான்டிங்கின் பிறந்ேநாயளக் குறிக்கிறது.  

✓ “Access to Diabetes Care - If Not Now, When?” என்பது 2021-2023 

வயரயிலான உலக நீரிழிவு நாளிற்கான கருப்தபாருளாகும். 

 

6. தேசிய குழந்வேகள்  ோள் ககோண்டோடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) நவம்பர் 12 

ஆ) நவம்பர் 13 

இ) நவம்பர் 14  

ஈ) நவம்பர் 15 

✓ இந்தியாவில் குழந்யேகள் நாள் நவ.14 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

இந்ே நாள் குழந்யேகளின் உரியமகள், பராமரிப்பு மற்றும் கல்விபற்றிய 

விழிப்புணர்யவ மக்களியடதய அதிகரிக்கிறது. குழந்யேகள் நாட்டின் 

எதிர்காலம். இந்ே நாள், இந்தியாவின் முேல் பிரேமர் ஜவஹர்லால் 

தநருவின் பிறந்ேநாயளக் தகாண்டாடும் விேமாக உள்ளது. 

 

7. உலக சகிப்புத்ேன்வ   ோள் கவடப்பிடிக்கப்படுகிற தேதி எது? 

அ) நவம்பர் 16  

ஆ) நவம்பர் 14 

இ) நவம்பர் 12 

ஈ) நவம்பர் 10 

✓ சமுோயத்தில் சகிப்புத்ேன்யமயின் அவசியத்யேப்பற்றி மக்களுக்குக் 

கற்பிப்பேற்கும், சகிப்புத்ேன்யமயின் எதிர்மயறயான வியளவுகயளப் 

புரிந்துதகாள்ள அவர்களுக்கு உேவுவேற்குமாக ஐநா அயவயின் உலக 

சகிப்புத்ேன்யம நாள் ஆண்டுதோறும் நவ.16 அன்று கயடப்பிடிக்கப்படு 

-கிறது. இந்நாள் உலகளாவிய சகிப்புத்ேன்யமயின் முக்கியத்துவத்யே 

பற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது. 

 

8. தேசிய கால்-கக ைலிப்பு த ோய்  ோள் அனுசரிக்கப்படுகிற தேதி 

எது? 

அ) நவம்பர் 17  

ஆ) நவம்பர் 16 

இ) நவம்பர் 13 

ஈ) நவம்பர் 14 

✓ இந்தியாவில், கால்-யக வலிப்பு ந ோய் பற்றிய விழிப்புணர்யவ ஏற்படுத் 

-துவேற்காக ஒவ்தவார் ஆண்டும் நவம்பர்.17ஆம் தேதி தேசிய கால்-

யக வலிப்புதநாய் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. கால்-யக வலிப்பு என்பது 

மூயளயில் ஏற்படும் ஒரு நாள்பட்ட தகாளாறு ஆகும்.  

✓ வலிப்புகள் நியூரான்களில் (மூயள தசல்கள்) திடீர், அதிகப்படியான மின் 

தவளிதயற்றங்களின் வியளவாக ஏற்படுகின்றன. இந்ே நியல எந்ே 

வயதினயரயும் பாதிக்கலாம். 

 

9. அண்வ யில் பணிக்கு தசர்க்கப்பட்ட ‘ICGS சர்ேக்’ என்ற புதிய 

உள் ோட்டுக்கப்பல், எந்ே  ோநிலத்தில் பணிய ர்த்ேப்படவுள்ளது? 

அ) ேமிழ்நாடு 

ஆ) தகரளா 

இ) குஜராத்  

ஈ) மகாராஷ்டிரா 

✓ தகாவாவில் ‘சர்ேக்’ என்ற தபயரிலான புதிய உள்நாட்டுக்கப்பல் 

அண்யமயில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. ‘ICGS சர்ேக்’, குஜராத்தில் 

உள்ள தபார்பந்ேயர யமயமாகக் தகாண்டு இந்தியாவின் தமற்குக் 

கடற்பரப்பில் பணியாற்றும். இது கடதலார காவல்பயட பிராந்தியத்தின் 

(வடதமற்கு) ேளபதியின் தசயல்பாட்டு மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் இயக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்திய கடதலார காவல்பயடக்காக தகாவா ஷிப்யார்ட் லிமிதடட்மூலம் 

உள்நாட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் ஐந்து கடற்புற தராந்து கப்பல்களின் 

வரியசயில் ‘ICGS சர்ேக்’ நான்காவோக உள்ளது. 

 

10. எதிர்வரும் 2022’இல் ஐ ோ கோலநிவல  ோற்ற  ோ ோடு-COP27’ஐ 

 டத்ேவுள்ள  ோடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) சீனா 

இ) அதமரிக்கா 

ஈ) எகிப்து  

✓ ஐநா காலநியல மாற்ற மாநாடு - COP27’ஐ எகிப்து 2022’இல் நடத்தும் 

மற்றும் COP28’ஐ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) 2023’இல் நடத்தும். COP 

என்பது காலநியல மாற்றம் தோடர்பான ஐநா கட்டயமப்பின் முடிதவடுக் 

-கும் அயமப்பாகும். இந்ேக் கட்டயமப்பில் 197 நாடுகள் உள்ளன. கால 

நியல மாற்றம் குறித்ே 2015 பாரிஸ் ஒப்பந்ேத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

இலக்குகயள அயடய அந்நாடுகள் பாடுபடுகின்றன. 

 


1. தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி 

தமகாலயாவுக்கு மாற்றம்: குடியரசுத் ேயலவர் உத்ேரவு 

தகால்கத்ோ உயர் நீதிமன்றத்தில் மூத்ே நீதிபதியாகப் பேவி வகித்ே 

சஞ்ஜிப் பானர்ஜி, கடந்ே ஜன.4-ம் தேதி தசன்யன உயர் 

நீதிமன்றத்தின் 50-வது ேயலயம நீதிபதியாகப் தபாறுப்தபற்றார். 

இந்நியலயில், இவயர தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ேயலயம 

நீதிபதியாக இடமாற்றம் தசய்ய, உச்ச நீதிமன்ற ேயலயமநீதிபதி 

அடங்கிய தகாலீஜியம் மத்திய அரசுக்கு பரிந்துயர தசய்ேது. 

இேற்கியடதய, 75 நீதிபதிகள் தகாண்ட தசன்யன உயர் 

நீதிமன்றத்தின் ேயலயம நீதிபதியான சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய, 3 

நீதிபதிகள் தகாண்ட தமகாலயா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இடமாற்றம் 

தசய்ய எதிர்ப்பு தேரிவித்தும், இடமாற்றத்யே மறுபரிசீலயன தசய்யவும் 

தகாரி, தசன்யன உயர் நீதிமன்றமூத்ே வழக்கறிஞர்கள், 

வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர், உச்ச நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதிக்கும், 

உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்துக்கும் கடிேம் அனுப்பியிருந்ேனர். 

இதே தகாரிக்யகயய வலியுறுத்தி தசன்யன உயர்நீதிமன்ற 

வழக்கறிஞர்கள் தநற்று மவுன ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். 

இந்நியலயில், உச்ச நீதிமன்ற தகாலீஜியத்தின் பரிந்துயரயய ஏற்று, 

ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜியய தமகாலயா உயர் 

நீதிமன்றத்துக்கு இடமாற்றம் தசய்து குடியரசுத் ேயலவர் 

ராம்நாத்தகாவிந்த், தநற்று உத்ேரவிட்டார். 

 

2. நவ.15 பழங்குடியினர் தபருயம தினம் - பிரேமருக்கு ஆளுநர் நன்றி : 

பகவான் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்ே தினமான நவ.15-ம் தேதியய 

பழங்குடியினர் தபருயம தினமாக அறிவித்ேயமக்காக பிரேமர் நதரந்திர 

தமாடிக்கு, ேமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நன்றி தேரிவித்துள்ளார். 

இது தோடர்பாக ஆளுநர் மாளியக தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் 

கூறியிருப்போவது: 

இந்திய விடுேயலப் தபாரில் அதிமான பங்களிப்யப பழங்குடியினர் 

வழங்கியுள்ளனர். நாட்டின் அயனத்துப் பகுதிகளிலும் பரவி வாழும் 

அவர்கள், ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் கடும் துயரங்கயள 

அனுபவித்ேனர். பகவான் மிர்சா முண்டா, இந்திய சுேந்திரப் தபாராட்ட 

வீரர்களில் முக்கியமானவர். துணிச்சலுடன் தபாராடிய ேயலவரான 

அவர், ஆங்கிதலதயருடன் ஏற்பட்ட தபாராட்டத்தில் இளம் வயதிதலதய 

மரணத்யேத் ேழுவினார். இந்நியலயில், பகவான் மிர்சா முண்டாவின் 

பிறந்ே தினமான நவம்பர் 15-ம் தேதியய பழங்குடியினர் தபருயம 

தினமாக பிரேமர் நதரந்திர தமாடி அறிவித்துள்ளார். 

பழங்குடியினரின் தியாகங்கயளப் தபாற்றும் வயகயில் இந்ே 

அறிவிப்யப தவளியிட்டயமக்காக, பிரேமர் தமாடிக்கு ேமிழகம் சார்பில் 

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நன்றி தேரிவித்துள்ளார். இவ்வாறு 

தசய்திக்குறிப்பில் தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. தவளிநாடுகளில் படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல் 

தேர்வு அதமரிக்கா 

தசன்யனயில் உள்ள அதமரிக்க தூேரகம் தவளியிட்டுள்ள 

தசய்திக்குறிப்பு: 

இந்ே ஆண்டு சர்வதேச கல்வி நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள 

ஆய்வறிக்யகயின்படி, இந்தியா உட்பட 200-க்கும் தமற்பட்ட 

நாடுகயளச் தசர்ந்ே 9 லட்சத்து 14 ஆயிரம் மாணவர்கள் அதமரிக்காவில் 

உயர் கல்வி பயில்கின்றனர். இதில் இந்திய மாணவர்களின் 

எண்ணிக்யக தோராயமாக 20 சேவீேம். 2020-2021-ம் கல்வி 

ஆண்டில் மட்டும் 1 லட்சத்து 67,582 இந்திய மாணவர்கள் அதமரிக்க 

கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கிறார்கள். தவளிநாடுகளில் தமற்படிப்பு 

படிக்க விரும்பும் இந்திய மாணவர்களின் முேல் தேர்வாக அதமரிக்கா 

இருக்கிறது. 

கடந்ே ஆண்டு கதரானா தபருந்தோற்று சூழலில் தவளிநாட்டு 

மாணவர்களின் கல்வி நலயன பாதுகாக்கும் தபாருட்டு அதமரிக்க 

அரசும் அதமரிக்க உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் பல்தவறு 

நடவடிக்யககயள தமற்தகாண்டன. எந்ே வயகயிலும் படிப்பு 

பாதிக்காமல் இருக்க இயணயவழி உள்ளிட்ட மாற்று ஏற்பாடுகள் மூலம் 

வகுப்புகள் நடத்ேப்பட்டன. 

அதமரிக்காவில் உயர்கல்வி பயில விரும்பும் தவளிநாட்டு மாணவர்கள் 

அதுதோடர்பான அயனத்து ேகவல்கயளயும் உேவிகயளயும் 

தபறுவேற்கு Education USA India என்ற தமாயபல் தசயலியய 

இலவசமாக பதிவிறக்கம் தசய்துதகாள்ளலாம். இந்ே தசயலி மூலம் 

அதமரிக்க கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர் தசர்க்யக நயடமுயற 

குறித்ே அயனத்து ேகவல்கயளயும் அறிந்துதகாள்ளலாம். இவ்வாறு 

அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

4. பணிக்காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர்களுக்கான 

குடும்ப நல நிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியீடு: 

பணிபுரிந்ே ஆண்டுகள் அடிப்பயடயில் நிதி வழங்கப்படும் 

பணிக் காலத்தின்தபாது உயிரிழக்கும் பத்திரியகயாளர் குடும்ப 

நலநிதியய ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்தி அரசாயண தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இதுதோடர்பாக ேமிழக அரசு தவளியிட்ட அரசாயண: 

ேமிழகத்தில் உள்ள பத்திரியகதுயறயில் தோடர்ந்து பணியாற்றிய 

ஆசிரியர்கள், துயண ஆசிரியர்கள், தசய்தியாளர்கள், புயகப்படக் 

கயலஞர்கள், பியழ திருத்துபவர்கள் ஆகிதயார் பணியில் 

இருக்கும்தபாது இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு 

முேல்வர் தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து கடந்ே 2018-ம் 

ஆண்டுமுேல் குடும்ப நிதியுேவி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 

பத்திரியகயாளர் 20 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வரும் நியலயில் 

இறந்ோல் ரூ.3 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில்ரூ.2.25 லட்சம், 10 

ஆண்டுகளுக்கு ரூ.1.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் 

வழங்கப்படுகிறது. 

இந்நியலயில், சட்டப்தபரயவயில் 2021-22 ஆண்டுக்கான மானியக் 

தகாரிக்யகயின்தபாது தசய்தித்துயற அயமச்சர் 

மு.தப.சாமிநாேன்,‘‘பத்திரியக துயறயில் ஆசிரியர்,உேவி ஆசிரியர், 

நிருபர், புயகப்படக் கயலஞர், பியழ திருத்துபவர் ஆகிதயார் பணிக் 

காலத்தில் இயற்யக எய்தினால், அவர்களது குடும்பத்துக்கு முேல்வர் 

தபாது நிவாரண நிதியில் இருந்து ேற்தபாது ரூ.3 லட்சம் வயர 

வழங்கப்படும் குடும்ப நிதியுேவி ரூ.5 லட்சமாக உயர்த்ேப்படும்’’ 

என்று அறிவித்ோர். 

அரசின் கவனமான பரிசீலயனக்குப் பிறகு, பத்திரியகயாளர் 20 

ஆண்டுகள் பணியாற்றி இறந்ோல் ரூ.5 லட்சம், 15 ஆண்டுகள் எனில் 

ரூ.3.75 லட்சம், 10 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.2.50 லட்சம், 5 ஆண்டுகளுக்கு 

ரூ.1.25 லட்சம்என, நயடமுயறயில் உள்ள விதிகளின்படி குடும்ப 

நிதியுேவி உயர்த்தி வழங்கப்படும். 

இந்ே உேவியய தபற, உரிய சான்றிேழ்களுடன் சம்பந்ேப்பட்ட மாவட்ட 

மக்கள் தோடர்பு அலுவலர் வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துயர 

தபற்று, தசய்தித் துயற இயக்குநருக்கு விண்ணப்பிக்க தவண்டும். 

ஓய்வூதிய பரிசீலயனக் குழு இந்ேவிண்ணப்பங்கயள பரிசீலித்து, 

பரிந்துயர அடிப்பயடயில் உத்ேரவு தவளியிடப்படும். 

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

5. இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடியில் 

உணவு அருங்காட்சியகம்: மத்திய அயமச்சர் பியூஷ்தகாயல் காதணாலி 

மூலம் திறந்து யவத்ோர் 

இந்தியாவிதலதய முேன்முயறயாக இந்திய உணவுக் கழகம்சார்பில் 

ேஞ்சாவூரில் ரூ.1.1 தகாடி மதிப்பீட்டில் உணவு அருங்காட்சியகம் 

அயமக்கப்பட்டுள்ளது. இயே மத்திய அயமச்சர் பியூஷ் தகாயல் 

காதணாலி மூலம் தநற்று திறந்து யவத்ோர். 

இந்திய உணவுக் கழகம் ேஞ்சாவூரில் 1965-ம் ஆண்டு 

தோடங்கப்பட்டது. ேஞ்சாவூர் நிர்மலா நகரில் உள்ள இந்நிறுவனத்தின் 

மண்டல அலுவலகத்தில் உணவு அருங்காட்சியகம் அயமக்க 

திட்டமிடப்பட்டது. அேன்படி, 2,500 சதுரஅடி பரப்பளவில் உணவு 

அருங்காட்சியகம் அயமக்கப்பட்டது. 

தபங்களூருவில் உள்ளவிஸ்தவஸ்வரய்யா 

தோழில்நுட்பஅருங்காட்சியகத்தின் உேவியுடன், 13 ஆயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிேன் உணவுக்காக எப்படி தவட்யடயாட 

தோடங்கினான் என்பதில் தோடங்கி, உழவு கருவிகள், விவசாயம், 

உலகில் உள்ள ோனிய களஞ்சியங்கள், உலகளவில் உணவு 

உற்பத்தியின் சவால்கள், பருப்பு வயககள், காய்கறிகள், பழங்கள், 

இந்தியாவில் உள்ள உணவு முயறகள், தபாதுவிநிதயாகத் திட்டம், 

விவசாயத்தில் உழவுப்பணி, நாற்றங்கால், நடவு, கயள எடுப்பு, 

அறுவயட, தகாள்முேல், அயரயவ, மக்களுக்கு அரிசிவிநிதயாகம் வயர 

உள்ள பணிகள் தமழுகு தபாம்யமகளாகேத்ரூபமாக 

காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. 

இந்ே அருங்காட்சியகத்யே தநற்று தபாதுமக்கள் பார்யவக்காக மத்திய 

உணவு மற்றும் தபாதுவிநிதயாகத் துயற அயமச்சர் பியூஸ்தகாயல் 

மும்யபயில் இருந்ேவாறு காதணாலிக் காட்சி மூலம் திறந்து யவத்ோர். 

பின்னர் அவர் தபசும்தபாது, "இந்தியாவின் 75-வது ஆண்டு சுேந்திர 

தின தகாண்டாட்டங்களின் ஒருபகுதியாக, இந்தியாவிதலதய 

முேன்முயறயாக ேஞ்சாவூரில் உணவு அருங்காட்சியகம் 

அயமக்கஏற்பாடுகயள தசய்ே இந்திய உணவுக் கழகத்தினருக்கு 

பாராட்டுகள். இறக்குமதியாளர் முேல் ஏற்றுமதியாளர் வயர உணவுப் 

பாதுகாப்பின் மூலம் தேசத்தில் விவசாயப் புரட்சியய இந்திய உணவு 

கழகம் ஏற்படுத்தி வருகிறது. சமூகத்தில் ஏயழகள் மற்றும் சலுயககள் 

கியடக்காே பிற பிரிவினருக்கு இந்திய உணவுக் கழகம் தோடர்ந்து 

தசயவ தசய்ய தவண்டும்" என தேரிவித்ோர். 

இயேயடுத்து, ேஞ்சாவூரில் நயடதபற்ற நிகழ்ச்சியில், தேன்மண்டல 

தசயல் இயக்குநர் டல்ஜித்சிங், முேன்யமப் தபாது தமலாளர் 

சஞ்சீவ்குமார் கவுேம், ேமிழக தபாது தமலாளர் பி.என்.சிங், ேஞ்சாவூர் 

மண்டல தமலாளர் தேதவந்திர சிங் மார்தடாலியா உட்பட பலர் 

கலந்துதகாண்டனர். 

இந்ே அருங்காட்சியகத்யே அலுவலக தவயல நாட்களில் காயல 11 

மணி முேல் மாயல 5மணி வயர தபாதுமக்கள் இலவசமாக 

பார்யவயிடலாம். இந்ே அருங்காட்சியகம் ப்தராதஜக்ஷன் தமப்பிங், டச் 

ஸ்கிரீன் கிதயாஸ்க், ப்ராக்ஸிமிட்டி தசன்சார்கள் தபான்ற நவீன 

தோழில்நுட்பங்கயள தகாண்டுள்ளது. தமலும், இந்திய உணவுக் 

கழகத்தின் தசயல்பாடுகள் குறித்தும் அருங்காட்சியகத்தில் 

காட்சிப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

6. உ.பி.யில் மாடுகளுக்காக ஆம்புலன்ஸ், அயழப்பு யமயங்கள்: மாநில 

அயமச்சர் அறிவிப்பு 

உத்ேர பிரதேசத்தில் மாடுகளுக் காக ஆம்புலன்ஸ் தசயவ 

மற்றும்உேவிகளுக்கான அயழப்பு யமயங்களின் தசயவ துவக்கப்பட 

உள்ளது. 

பாஜக ஆளும் உ.பி.யின் முேல்வர் ஆதித்யநாத் ஆட்சியில் மாடுகளுக்கு 

அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இேற்கு இந்துக்கள் இயடதய 

பசுமாடுகள் புனிேமாகக் கருேப்படுவது காரணம். இேனால், 

மனிேர்களுக்கானயே தபால், மாடுகளுக்கும் சிகிச்யச வசதிகள் அளிக்க 

ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அயழப்பு யமயங்கள் தசயவ உ.பி.யில் டிசம்பர் 

முேல் துவக்கப்படுகிறது. 

இது குறித்து மதுராவில் தசய்தியாளர்களிடம் ேனது அறிவிப்யப 

தவளியிட்ட அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி, ‘‘24 மணி தநரங்களுக்கான 

இந்ே ஆம்புலன்ஸ் தசயவக்கானஎண் 115 மற்றும் உேவிகளுக்கான 

அயழப்பு யமயங்கள் எண் 112ஆகும். மாநில அளவில் ஒருங்கியணந்ே 

அயழப்பு யமயம் ேயலநகர் லக்தனாவில் அயமக்கப்படும். ஒவ்தவாரு 

ஆம்புலன்ஸிலும் ஒரு கால்நயட மருத்துவரும், இரண்டு 

உேவியாளர்களும் இருப்பார்கள். அயழப்பு வந்ே சுமார் 20 

நிமிடங்களுக்குள் தசயவ கியடக்கும்’’ எனத் தேரிவித்ோர். 

இதுதபான்ற கால்நயடகளுக்கான தசயவ தவறு எந்ே மாநிலங்களிலும் 

இல்யல எனக் கருேப்படுகிறது. இத்துடன் இலவசமாக உயரிய வயகப் 

பசு மாடுகளுக்கான இன உற்பத்தி நியலயமும், அயனத்து 

பசுக்கயளயும் அதிகபால் ேருவோக மாற்றும் தோழில்நுட்பமும் 

துவக்கப்படுவோகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இயவ துவக்கக் கட்டமாகதசாேயன அடிப்பயடயில் மதுரா உள்ளிட்ட 

உத்ேர பிரதேச மாநிலத்தின் எட்டு மாவட் டங்களில் 

துவக்கப்படுவோகவும் அயமச்சர் நாராயண் சவுத்ரி தேரிவித்துள்ளார். 

 

7. தசதி தேரியுமா? 

நவ.7: இந்திய கடற்பயட ேளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் நவம்பர் 30-ஆம் 

தேதியுடன் ஓய்வு தபறுவயேதயாட்டி, புதிய ேளபதியாக ஆர்.ஹரிகுமார் 

நியமிக்கப்பட்டார். 

நவ.8: விண்தவளியில் நடந்ே முேல் சீனப் தபண் என்ற வரலாற்யற 

வாங் யாபிங் (41) பயடத்ோர். விண்தவளி நியலய கட்டயமப்புப் 

பணிக்காக விண்தவளியில் நடந்து இச்சாேயனயயப் புரிந்ோர். 

நவ.8: யுதனஸ்தகா அயமப்பின் பயடப்பாற்றல் தகாண்ட நகரங்களின் 

பட்டியலில் காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீ நகர் இயணந்ேது. உலகம் முழுவதும் 

49 நகரங்கள் இப்பட்டியலில் உள்ளன. 

நவ.9: குளிர்பேன தபட்டியில் யவக்க அவசியமில்லாே புதிய கதரானா 

ேடுப்பூசியய அதமரிக்காவின் பாஸ்டன் நகர் குழந்யேகள் 

மருத்துவமயன ஆராய்ச்சி குழுவினர் உருவாக்கியுள்ளனர். அயற 

தவப்பநியலயில் 7 நாட்கள் வயர யவத்து இயேப் பயன்படுத்ேலாம். 

நவ.9: தசன்யன உயர் நீதிமன்ற ேயலயம நீதிபதி சஞ்ஜிப் 

பானர்ஜியய தமகாலயாவுக்கு இடமாற்றம் தசய்ய உச்ச நீதிமன்ற 

தகாலிஜியம் பரிந்துயர தசய்ேது. 

நவ.9: ஈஃபிள் தகாபுரம் அளவிலான ‘4660 தநரியஸ்’  என்று 

தபயரிடப்பட்ட குறுங்தகாள் டிசம்பர் மாேத்தில் புவியய தநாக்கி நகரும் 

என்று அதமரிக்காவின் நாசா அறிவித்ேது. 

நவ.10: இந்திய டி20 கிரிக்தகட் அணியின் ேயலவராக தராஹித் சர்மா 

நியமிக்கப்பட்டார். டி20 தகப்டன் பேவியிலிருந்து விராட் தகாலி 

விலகியயே அடுத்து இப்தபாறுப்புக்கு அவர் நியமிக்கப்பட்டார். 

நவ.10,11: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நயடதபற்ற டி20 உலகக் தகாப்யப 

அயரயிறுதிப் தபாட்டியில் இங்கிலாந்யே வீழ்த்தி நியூசிலாந்தும், 

பாகிஸ்ோயன வீழ்த்தி ஆஸ்திதரலியாவும் இறுதிப் தபாட்டிக்கு ேகுதி 

தபற்றன. ஆஸ்திதரலியா தகாப்யபயய தவன்றது. 

நவ.11: வங்கக் கடலில் உருவான குயறந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு 

மண்டலம் தசன்யன அருதக கயரயயக் கடந்ேது. இேன் காரணமாக 

தபய்ே மயழயால் தசன்யன மாநகரம் தவள்ளக்காடானது. 

நவ. 12: சர்வதேச துப்பாக்கிச் சுடும் வியளயாட்டு கூட்டயமப்பு சார்பில் 

தபாலந்தில் நயடதபற்ற பிரசிதடண்ட்ஸ் தகாப்யபக்கான தபாட்டியில் 

இந்திய அணி 2 ேங்கம், 2 தவள்ளி, 1 தவண்கலம் என 5 பேக்கங்கயள 

தவன்றது. 

 

 


