
         

    

1. உலக நிம ோனியோ நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற மேதி எது? 

அ) நவம்பர் 12  

ஆ) நவம்பர் 14 

இ) நவம்பர் 16 

ஈ) நவம்பர் 18 

✓ உலக நிம ோனியோ நோளோனது ஒவ்மவோர் ஆண்டும் நவம்பர்.12 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. முதல் உலக நிம ோனியோ நோளள நடத்துதற்கோக 

100’க்கும் ம ற்பட்ட குழந்ளதகள் அள ப்புகள் குழந்ளதகளில் ஏற்படும் 

நிம ோனியோவுக்கு எதிரோன உலகளோவிய கூட்டணியில் இளைந்தன.  

✓ உலகளோவிய மநோய்த்தடுப்புத் திட்டத்தின்கீழ், நிம ோகோக்கல் கோஞ்சுமகட் 

தடுப்பூசி (PCV) திட்டம் இந்தியோவில் ததோடங்கப்பட்டது. நிம ோனியோவோல் 

குழந்ளதகளிளடமய ஏற்படும் இறப்பு  ற்றும் மநோயுற்ற தன்ள ளயக் 

குளறப்பது  ற்றும் அந்மநோய் குறித்த விழிப்புைர்ளவ பரப்புவது இந்தத் 

திட்டத்தின் மநோக்க ோகும். இந்தியோவில், 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் 1.2 

மில்லியன் குழந்ளதகள் இறந்ததோகவும், அதில் 15.9% இறப்புகள் 

நிம ோனியோவோல் ஏற்பட்டதோகவும்  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ‘பழங்குடியினர் பபரும தின  கோசம்ம ளனத்மே’ நடத்ேவுள்ள 

இந்திய  ோநிலம் எது? 

அ) குஜரோத் 

ஆ)  த்திய பிரமதசம்  

இ) சிக்கிம் 

ஈ) அருைோச்சல பிரமதசம் 

✓ பழங்குடியினர் தபருள  தின  கோசம்ம ளன ோனது நவ.15ஆம் மததி 

அன்று  த்தியபிரமதச  ோநிலம் ஜம்பூரி ள தோனம் மபோபோலில் நடந்தது. 

பிர்சோ முண்டோ பிரபுவின் பிறந்தநோளில் இம் கோசம்ம ளனுக்கு ஏற்போடு 

தசய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த ஆண்டு (2021), பழங்குடியின தபருள  தின 

 கோசம்ம ளனத்தில் பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி உளரயோற்றினோர். 

 

3.‘HARBINGER-2021’ என்பது பின்வரும் எந்ே இந்திய அம ப்போல் 

அறிவிக்கப்பட்ட ஓர் உலகளோவிய மேக்கத்ேோன் ஆகும்? 

அ) NITI ஆமயோக் 

ஆ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி  

இ) இந்திய உச்ச நீதி ன்றம் 

ஈ) இந்திய மதர்தல் ஆளையம் 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) தனது முதல் ‘HARBINGER 2021 – Innovation 

for Transformation’ என்ற ஹேக்கத்தானை ‘ஸ் ோர்ட்டர் டிஜிட்டல் 

மபத ண்ட்ஸ்’ என்ற கருப்தபோருளின் கீழ் அறிவித்தது.  

✓ மேக்கத்தோனுக்கோன பதிவு நவ.15 முதல் ததோடங்குகிறது. அளனவரும் 

டிஜிட்டல் மபத ண்ட்டுகளள அணுகும் வளகயிலோன தீர்வுகளள 

உருவோக்குதற்கு பங்மகற்போளர்களள இந்த மேகத்தோன் அளழக்கிறது. 

 

4. வளரும் நோடுகளின் ஒத்ே எண்ணம் பகோண்ட குழுவில் (LMDCs) 

எத்ேமன நோடுகள் உறுப்பினர்களோக உள்ளன? 

அ) 12 

ஆ) 18 

இ) 24  

ஈ) 36 

✓ 24 நோடுகள், ஒத்த எண்ைம் தகோண்ட வளரும் நோடுகளின் குழுவில் 

(LMDCs) உறுப்பினர்களோக உள்ளன. அவர்கள் ஐக்கிய நோடுகள் சளப 

 ற்றும் உலக வர்த்தக அள ப்பு மபோன்ற சர்வமதச நிறுவனங்களில் 

மபச்சுவோர்த்ளதயோளர்களோக பணியோற்றுகின்றனர். இதில் சீனோ, 

இந்தியோ, இலங்ளக  ற்றும்  மலசியோ உள்ளிட்டளவ அடங்கும்.  

✓ சமீபத்தில் LMDC’களும் ஆப்பிரிக்க நோடுகளும், 2030 - COP 26 உச்சி 

 ோநோட்டில் ததோடங்கி, கோலநிளல நிதியோக உலக தசல்வந்த நோடுகள் 

ஆண்டுக்கு குளறந்தபட்சம் $1.3 டிரில்லியன் டோலர்கள் தரமவண்டும் 

எனக் மகோரியுள்ளன. 

 

5. ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ என்பது யோரின் சுய 

சரிமே ஆகும்? 

அ) மகோபி சந்த்  

ஆ) P V சிந்து 

இ) கமரோலினோ  ரின் 

ஈ) சோய்னோ மநவோல் 

✓ இந்திய தளலள  மதசிய மபட்மிண்டன் பயிற்சியோளரோன பி மகோபி சந்த் 

தனது சுயசரிளதயோன ‘Shuttler’s Flick: Making every match count’ஐ 

முளறப்படி தவளியிட்டோர். இந்நூளல பிரியோ கு ோருடன் இளைந்து 

அவர் எழுதியுள்ளோர். மபட்மிண்டனில் ஒரு வீரரோக, பயிற்சியோளரோக 

அவர் ம ற்தகோண்ட பயைத்ளதயும், ஒலிம்பிக் பதக்கம் தவன்ற சோய்னோ 

மநவோல், P V சிந்து உட்பட சிறந்த வீரர்களள உருவோக்குவதில் அவர் 

எதிர்தகோண்ட சவோல்களளயும் இந்நூல் விவரிக்கிறது. 

 

6. இறுதி கிளோஸ்மகோ COP 26 ஒப்பந்ேம் புவி பவப்ப மடேமல 

__டிகிரி பசல்சியஸில் கட்டுப்படுத்துவமே மநோக்க ோகக் பகோண்டது. 

அ) 1 

ஆ) 1.5  

இ) 2.0 

ஈ) 3.0 

✓ ஸ்கோட்லோந்தின் கிளோஸ்மகோவில் நளடதபற்ற ஐநோ கோலநிளல உச்சி 

 ோநோடு, புவி தவப்ப ளடதளல 1.5° தசல்சியஸோகக் கட்டுப்படுத்துவளத 

மநோக்க ோகக்தகோண்ட ஓர் உலகளோவிய ஒப்பந்தத்துடன் முடிவளடந்து 

உள்ளது. இந்த கிளோஸ்மகோ ஒப்பந்தம், ளபங்குடில் வோயுக்களள மிக 

ம ோச ோன அளவில் தவளியிடும் புளதபடிவ எரிதபோருளோன நிலக்கரி 

பயன்போட்ளடக் குளறப்பதற்கு தவளிப்பளடயோகத் திட்டமிடும் முதல் 

கோலநிளல ஒப்பந்த ோகும். 

 

7.‘ஆசோதிகோ அம்ரித்  மகோத்சவ்’ நிகழ்வுகளுக்கோக ஒருங்கிமணந்ே 

திறன்மபசி பசயலிமய பவளியிட்டுள்ள  த்திய அம ச்சகம் எது? 

அ) தவளியுறவு அள ச்சகம் 

ஆ) கலோச்சோர அள ச்சகம்  

இ) உள்துளற அள ச்சகம் 

ஈ) சுற்றுலோ அள ச்சகம் 

✓ தகோண்டோட்டங்கள் ததோடர்போன அளனத்து தகவல்களளயும் அணுகும் 

வளகயில், கலோச்சோர அள ச்சகம் ‘ஆசோதிகோ அம்ரித்  மகோத்சவ்’ 

நிகழ்வுகளுக்கோக ஓர் ஒருங்கிளைந்த திறன்மபசி தசயலிளய அறிமுகம் 

தசய்துள்ளது. ‘ஆசோதிகோ அம்ரித்  மகோத்சவ்’ என்பது இந்தியோ விடுதளல 

அளடந்த 75ஆவது ஆண்டோகும். இந்தச் தசயலியில் ‘டிஜிட்டல்  ோவட்ட 

களஞ்சியம்’  ற்றும் ‘ஹிஸ்டரி கோர்னர்’ கீழ் ‘போடப்படோத நோயகர்கள்’ 

மபோன்ற பிரிவுகளுக்கோன இளைப்புகள் உள்ளன. 

 

8. ‘DAVINCI’ என்பது பவள்ளிக்மகோமள ஆரோய்வேற்கோன எந்ே 

விண்பவளி நிறுவனத்தின் திட்ட ோகும்? 

அ) NASA  

ஆ) ISRO 

இ) JAXA 

ஈ) ESA 

✓ 2030’களின் முற்பகுதியில் VERITAS, (மகோளளச் சுற்றி வர)  ற்றும் 

DAVINCI — Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, 

Chemistry, and Imaging ஆகிய இரண்டு திட்டங்களள ததோடங்குவதன் 

மூலம் தவள்ளிக்மகோளள ஆரோய NASA திட்டமிட்டுள்ளது. 

✓ NASA, வரும் 2029’இல் ததோடங்கப்படவுள்ள ‘DAVINCI’ திட்டம் பற்றிய 

வீடிமயோளவ அண்ள யில் தவளியிட்டது. அது, நீர் உள்ளதோ என்பது 

உட்பட பல்மவறு அளவுருக்களள கண்கோணிப்பளத மநோக்க ோகக் 

தகோண்டுள்ளது. இது தவள்ளிக் மகோளின் மதோற்றம், பரிைோ ம்  ற்றும் 

கலளவ பற்றிய அடிப்பளட மகள்விகளுக்கோன பதில்களளயும் 

கண்டறியும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ‘மகசர்-இ-ஹிந்த்’ஐ  ோநில பட்டோம்பூச்சியோக அங்கீகரித்துள்ள 

 ோநிலம் எது? 

அ) அஸ்ஸோம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) அருைோச்சல பிரமதசம்  

ஈ) ஒடிசோ 

✓ முதல்வர் மப ோ கந்து தளலள யிலோன அருைோச்சல பிரமதச  ோநில 

அள ச்சரளவ, தபரியதும், பிரகோச ோன நிறமுள்ளது ோன ‘ளகசர்-இ-

ஹிந்ளத’  ோநில வண்ைத்துப்பூச்சியோக அங்கீகரித்தது.  

✓ முதல்முளறயோக போக்மக புலிகள் கோப்பகத்தில் அள ச்சரளவக் கூட்டம் 

நளடதபற்றது. ‘ளகசர்-இ-ஹிந்த்’ (Teinopalpus imperialis) என்றோல் 

‘இந்தியோவின் மபரரசர்’ என்று தபோருள். 90-120 மிமீ இறக்ளககள் 

தகோண்ட இந்த வண்ைத்துப்பூச்சி ஆறு  ோநிலங்களில் கோைப்படுகிறது. 

 

10. ஞோயிறு, புவி  ற்றும் திங்கள் ஆகியமவ ஒரு சரியோன மநர்க் 

மகோட்டில் நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வுக்குப் 

பபயர் என்ன? 

அ) சூரிய கிரகைம் 

ஆ) சந்திர கிரகைம்  

இ) மகோளடகோல சங்கிரோந்தி 

ஈ) குளிர்கோல சங்கிரோந்தி 

✓ ஞோயிறு, புவி  ற்றும் திங்கள் ஆகியளவ ஒரு சரியோன மநர்க்மகோட்டில் 

நின்று, திங்கள் புவியின் நிழலில் நகரும் நிகழ்வு ‘சந்திர கிரகைம்’ 

என்று அளழக்கப்படுகிறது. NASA’இன் கூற்றுப்படி, 580 ஆண்டுகளில் 

மிகநீள ோன பகுதி சந்திர கிரகைத்ளத 2021 நவ.17 அன்று அத ரிக்கோ 

கோணும். இந்தக் கிரகைம் மூன்று  ணி மநரம் 28 நிமிடங்கள் நீடிக்கும் 

என NASA ததரிவித்துள்ளது. 

 


1. சோளல விபத்தில் போதிப்பு: 48  ணி மநர உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச 

அளிக்கும் 

சோளல விபத்தில் போதிக்கப்படுமவோருக்கு முதல் 48  ணி மநரத்துக்கோன 

உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச அளிக்கும் என்று முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின் 

அறிவித்துள்ளோோா். 

சோளல போதுகோப்பு குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின் 

தளலள யில் தளலள ச் தசயலகத்தில் வியோழக்கிழள  நளடதபற்றது. 

இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து அரசு தவளியிட்ட 

தசய்தி:- 

ஒரு லட்சம்  க்கள் ததோளகயில் சோளல விபத்துகளின் இறப்பு விகிதம் 

23.9 என்ற அளவில் உள்ளது. இது குளறக்கப்பட மவண்டும் என 

முதல்வோா் மு.க.ஸ்டோலின் அறிவுறுத்தினோோா். ம லும் பல்துளற 

நிபுைோா்களள உள்ளடக்கிய சோளலப் போதுகோப்பு ஆளையம் என்ற 

ஒருங்கிளைந்த அள ப்பு உருவோக்கப்படும். சோளலப் போதுகோப்பு 

திட்டங்களளயும், வழிமுளறகளளயும் நளடமுளறப்படுத்தத் 

மதளவயோன நிோா்வோக, நிதி ஆதோரங்களுடன் அது தசயல்படும். 

48  ணி மநர சிகிச்ளச: சோளல விபத்தோல் போதிக்கப்பட்மடோருக்கு முதல் 

48  ணி மநரத்துக்கோன அவசர  ருத்துவ கவனிப்ளப அரமச 

ம ற்தகோள்ளும். இதற்கோக ‘நம்ள  கோக்கும் 48’ என்ற திட்டம் 

தசயல்படுத்தப்படும். விபத்தில் போதித்மதோருக்கு முதல் 48  ணி மநர 

அவசர உயிோா் கோக்கும் உயோா் சிகிச்ளசளய அரமச இலவச ோக அளிக்கும். 

சோளலமயோரங்களில் உள்ள தனியோோா்  ருத்துவ ளனகள்,  ோவட்ட 

அரசு தளலள   ருத்துவ ளனகள் என த ோத்தம் 609 

 ருத்துவ ளனகள் இதற்தகன கண்டறியப்பட்டுள்ளன. முதல்வரின் 

 ருத்துவக் கோப்பீடு அட்ளட இல்லோமதோருக்கும் பிற  ோநிலத்தவோா், 

மவற்று நோட்டவருக்கும் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ்  ருத்துவம் தசய்யப்படும். 

இந்தத் திட்டத்துக்தகன ரூ.50 மகோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நபருக்கு ரூ.1 

லட்சம் வரம்புக்குள் 81 மதோா்ந்ததடுக்கப்பட்ட  ருத்துவ முளறகள் 

தசயல்படுத்தப்பட உள்ளன. 

அவசர  ருத்துவ மசளவகள் சட்டம்: விபத்து மநோா்ந்தவுடன் 

 ருத்துவ ளனக்கு அளழத்துச் தசல்வதில் ஏற்படும் தோ தத்ளதத் 

தவிோா்க்கும் வளகயில் தமிழ்நோடு அவசர  ருத்துவ மசளவகள் சட்டம் 

இயற்றப்பட உள்ளது. அதன்படி, விளரவோக அணுகுதல், உயிோா் மீட்பு 

சிகிச்ளச, போதிப்ளப கட்டுப்படுத்தும் அறுளவ சிகிச்ளசகள், இயல்பு 

வோழ்க்ளகளய மீட்தடடுத்தல்,  றுவோழ்வு சிகிச்ளச ஆகிய கூறுகளள 

அந்தச் சட்டம் தகோண்டிருக்கும். 

சோளலப் போதுகோப்பு  க்கள் இயக்க ோக  ோற பள்ளி, கல்லூரி 

 ோைவோா்கள்,  க்கள் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட அளனவருக்கும் பயிற்சி 

 ற்றும் விழிப்புைோா்வு உருவோக்கப்படும். சீரோன சோளலகள், நம்ள க் 

கோக்கும் 48  ணி மநரம், அவசர  ருத்துவ மசளவகள் சட்டம் 

ஆகியவற்ளற உள்ளடக்கி ‘இன்னுயிளர கோப்மபோம்’  என்ற திட்டம் 

வகுக்கப்படும். சோளல விபத்தில் சிக்கிமயோளர மீட்டு உயிளரக் கோப்பமத 

இன்னுயிோா் கோப்மபோம் திட்டத்தின் முக்கிய மநோக்க ோகும் என அரசின் 

தசய்தியில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. அரசுப் பணியில் விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3% இட ஒதுக்கீட்டில் 

சிலம்பம் மசர்ப்பு 

தமிழக அரசு  ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த 

விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம் 

விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை தவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்துத் தமிழக அரசு இன்று தவளியிட்டுள்ள தசய்திக்குறிப்பு: 

''முதல்வரது ஆளையின்படி, தமிழக அரசு  ற்றும் தபோதுத்துளற 

நிறுவனப் பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 

சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம் விளளயோட்ளடச் மசர்த்து அரசோளை 

தவளியிடப்பட்டுள்ளதோக சுற்றுச்சூழல் - கோலநிளல  ோற்றத்துளற 

 ற்றும் இளளஞர் நலன் ( ) விளளயோட்டு ம ம்போட்டுத்துளற அள ச்சர் 

சிவ.வீ.த ய்யநோதன் ததரிவித்துள்ளோர். 

தமிழக அரசு  ற்றும் தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் உள்ள 

பணியிடங்களில் சிறந்த விளளயோட்டு வீரர்களுக்கோன 3 சதவீத இட 

ஒதுக்கீடு தற்மபோது நளடமுளறயில் உள்ளது. அதன்படி, 

சி.ஏ.பவோனிமதவி (வோள் சண்ளட), எ.தருண் (தடகளம்), லஷ் ண் 

மரோஹித்  ரடோப்போ (படமகோட்டுதல்), தனலட்சுமி, (தடகளம்), வி.சுபோ 

(தடகளம்)  ற்றும் டி. ோரியப்பன் ஆகிமயோருக்குத் தமிழக அரசின் 

தபோதுத்துளற நிறுவனங்களில் மவளலவோய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிளலயில், ம ற்படி திட்டத்தின் கீழ் மரோலர் ஸ்மகட்டிங், ஸ்குவோஷ், 

கபடி உள்ளிட்ட விளளயோட்டுகளும் மசர்த்துக் தகோள்ளப்பட்டுள்ளன. 

அத்துடன், தமிழ்நோட்டின் போரம்பரிய  ற்றும் வரலோற்றுக்கு முந்ளதய 

இந்திய தற்கோப்புக் களலகளில் ஒன்றோன சிலம்பம் விளளயோட்டு 3 

விழுக்கோடு விளளயோட்டு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மசர்க்கப்பட்டு, அதற்கோன 

அரசோளை (நிளல) எண்.46, இளளஞர் நலன்  ற்றும் விளளயோட்டு 

ம ம்போட்டுத் (எஸ்1) துளற, நோள்.29.10.2021-ன் மூலம் 

ஆளையிட்டுள்ளது. 

ம லும், முதல்வரது சீரிய முயற்சியின் கீழ்,  த்திய அரசின் மகமலோ 

இந்தியோ திட்டத்தில் சிலம்பம் விளளயோட்டு ஏற்தகனமவ 

மசர்க்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இதன் மூலம் தமிழ்நோட்டில் உள்ள சிலம்ப விளளயோட்டு வீரர்கள்  ற்றும் 

வீரோங்களனகள் தபரு ளவில் பயன்தபறுவர். இதனோல் தமிழினத்தின் 

பழங்கோலத் தற்கோப்புக் களலகளில் சிறப்புமிக்க சிலம்பம் 

விளளயோட்டிற்கு  ோதபரும் அங்கீகோரம் கிளடத்துள்ளது''. 

இவ்வோறு தமிழக அரசு ததரிவித்துள்ளது. 

 

3. அ லோக்கத் துளற இயக்குநரின் பதவிக் கோலம் ஓரோண்டு நீட்டிப்பு 

அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதவிக் 

கோலத்ளத ம லும் ஓரோண்டுக்கு  த்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது. 

சிபிஐ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநோா் ஆகிமயோரின் பதவிக் கோலத்ளத 

ஐந்து ஆண்டுகள் வளர நீட்டிக்க ஏதுவோன அவசரச் சட்டத்ளத  த்திய 

அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள  தகோண்டு வந்தது. 

1984- பிரிளவச் மசோா்ந்த இந்திய வருவோய்ப் பணி அதிகோரியோன சஞ்சய் 

கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ஏற்தகனமவ நீட்டிக்கப்பட்ட அ லோக்கத் துளற 

இயக்குநருக்கோன பதவிக் கோலம் வியோழக்கிழள யுடன் முடிவளடகிறது. 

இந்நிளலயில்,  த்திய நிதி அள ச்சகம் புதன்கிழள  தவளியிட்ட 

அறிவிப்பில், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவின் பதிவிக் கோலத்ளத 2022, 

நவம்போா் 11-ஆம் மததி வளர நீட்டிக்க குடியரசுத் தளலவோா் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளோோா்’ என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

61 வயதோகும் சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோ, அ லோக்கத் துளற இயக்குநரோக 

முதல் முளறயோக 2018, நவம்போா் 19-ஆம் மததி இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டோோா். 2020-இல் அவரது முந்ளதய 

இரண்டு ஆண்டுகள் பணி நிய ன உத்தரவு மூன்று ஆண்டுகளோக 

நீட்டிக்கப்பட்டது. 

இதற்கு எதிோா்ப்பு ததரிவித்து ததோடுக்கப்பட்ட வழக்ளக விசோரித்த 

உச்சநீதி ன்றம், ‘சஞ்சய் கு ோோா் மிஸ்ரோவுக்கு ம லும் பணி நீட்டிப்பு 

தசய்யக் கூடோது’ என்று கூறியது. 

இந்நிளலயில்,  த்திய அரசு கடந்த ஞோயிற்றுக்கிழள  தகோண்டு வந்த 

இரண்டு அவசரச் சட்டங்களில், சிபிஐ  ற்றும் அ லோக்கத் துளற 

இயக்குநோா்களின் இரண்டு ஆண்டு பதவிக் கோலம் நீட்டிப்புக்கு பிறகு 

மீண்டும் மூன்று ஆண்டுகள் வளர நீட்டிக்கலோம் என்று 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு பணி நிய னக் குழுக்களின் ஒப்புதளலப் தபற மவண்டும் 

என்றும் அவசரச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 த்திய அரசு தகோண்டு வந்த அவசரச் சட்டங்களுக்கு எதிரோக 

உச்சநீதி ன்றத்தில்  னு தோக்கல் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ளகயூட்டு அபோயம்: தரவரிளசயில் 82-ஆவது இடத்தில் இந்தியோ! 

நிறுவனங்கள் அரசு அதிகோரிகளுக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய 

அபோயம் குளறவோக உள்ள நோடுகளின் பட்டியலில் இந்தியோ 77-ஆவது 

இடத்திலிருந்து 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது. 

ஊழலுக்கு எதிரோன தர நிர்ைய அள ப்போன டிமரஸ், இதுகுறித்து 

தவளியிட்டுள்ள இந்த ஆண்டுக்கோன அறிக்ளகயில் 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோவது: 

ததோழில்முளனமவோரும் நிறுவனங்களும் அரசு அதிகோரிகள்  ற்றும் 

பிறருக்கு ளகயூட்டு அளிக்க மவண்டிய அபோயத்துக்கோன தரவரிளசப் 

பட்டியலில், கடந்த ஆண்டு இந்தியோ 77-ஆவது இடத்தில் இருந்தது.  

இந்த நிளலயில், நடப்போண்டுக்கோன இந்தப் பட்டியலில் 44 புள்ளிகளளப் 

தபற்று இந்தியோ 82-ஆவது இடத்துக்குச் தசன்றுள்ளது. 

எனினும், அண்ளட நோடுகளோன போகிஸ்தோன், சீனோ, மநபோளம், 

வங்கமதசம் ஆகிய நோடுகளளவிட இந்தியோ அதிக புள்ளிகளளப் 

தபற்றுள்ளது. 

 ற்மறோர் அண்ளட நோடோன பூடோன் இந்தத் தரவரிளசயில் 62-ஆவது 

இடத்தில் உள்ளது. 

சர்வமதச அளவில் வடதகோரியோ, துருக்த னிஸ்தோன், தவனிசூலோ, 

எரித்ரியோ ஆகிய நோடுகளில் ததோழிலுக்கோக ளகயூட்டு தசலுத்த 

மவண்டிய அபோயம் அதிக அளவில் உள்ளது. 

ஆனோல், தடன் ோர்க், நோர்மவ, ஃபின்லோந்து, ஸ்வீடன், நியூஸிலோந்து 

ஆகிய நோடுகளில் இந்த அபோயம் மிகக் குளறவோக உள்ளது என்று அந்த 

அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

நிறுவனங்களுக்கும் அரசுக்கும் இளடயிலோன தகவல் பரி ோற்றங்கள், 

ஊழல் தடுப்பு அள ப்புகள் தசயலோற்றும் திறன், அரசு மசளவகளின் 

தவளிப்பளடத்தன்ள , ஊடகம் உள்ளிட்ட சமூக அள ப்புகளின் 

தசயலோற்றல் ஆகிய 4 அம்சங்களின் அடிப்பளடயில் இந்தப் பட்டியல் 

தயோரிக்கப்படுகிறது. 

 

5. ளசபோா் போதுகோப்பு: பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப வலுப்படுத்த இந்தியோ- 

நியூஸிலோந்து முடிவு 

ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம்  ற்றும் திறன் கட்டள ப்ளப 

ம ம்படுத்துவதில் இந்தியோவும், நியூஸிலோந்தும் பரஸ்பர ஒத்துளழப்ளப 

வலுப்படுத்தி, இளைந்து தசயல்படுவது என முடிவு எடுத்திருப்பதோக 

தவளியுறவு அள ச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இளையவழியில் இரு நோடுகளுக்கு இளடயிலோன ஒத்துளழப்ளப 

வலுப்படுத்துவதற்கோன முடிவு புதன்கிழள யுடன் நிளறவளடந்த 2 

நோள்கள் கோதைோலி மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது எடுக்கப்பட்டது. 

இந்தியோ- நியூஸிலோந்து இளடயிலோன 2-ஆம் கட்ட ளசபோா் 

மபச்சுவோோா்த்ளதயின்மபோது, ளசபோா் தவளியில் நிலவும் ஒத்துளழப்பு 

குறித்தும், அளத ம ற்தகோண்டு நீட்டிப்பது குறித்தும் விரிவோக 

விவோதிக்கப்பட்டதோகவும், ளசபோா் போதுகோப்பு, ளசபோா் குற்றம்  ற்றும் திறன் 

கட்டள ப்பில் இரு நோடுகளும் பரஸ்பரம் தநருங்கி தசயல்படுவது 

எனவும் முடிவு எடுக்கப்பட்டதோக  த்திய தவளியுறவு அள ச்சகம் 

தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

மபச்சுவோோா்த்ளதக்கு, இந்திய தரப்பில் தவளியுறவு அள ச்சக இளைச் 

தசயலோா் அடுல்  ல்ேரி தளலள  வகித்தோோா். நியூஸிலோந்து 

பிரதிநிதிகள் குழுவுக்கு அந்நோட்டின் மதசிய போதுகோப்புக் தகோள்ளக 

இயக்குநோா் மடன் ஈட்டனும், போதுகோப்பு விவகோர தற்கோலிக ம லோளோா் 

ஜோோா்ஜினியோ சோா்கிஷனும் தளலள  வகித்தனோா். 

இரு நோடுகளளச் மசோா்ந்த பல்மவறு அள ச்சக, துளறகளின் மூத்த 

அதிகோரிகள் இந்தப் மபச்சுவோோா்த்ளதயில் பங்மகற்றனோா். 

 

6. உருவோகிறது தசன்ளன ட்மரோன் கோவல் பிரிவு 

தசன்ளனயில் தபோது  க்கள் அதிக ோகக் கூடும் கடற்களர அல்லது 

சந்ளதப் பகுதியில்  ோநகரக் கோவல் துளறயின் ட்மரோன் கோவல் பிரிவு 

அள க்கப்பட உள்ளது. இதற்கோக ரூ.3.60 மகோடி நிதி ஒதுக்கி தமிழக 

அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.  

சட்டப் மபரளவயில் கோவல் துளற  ோனியக் மகோரிக்ளக மீது நடந்த 

விவோதத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் தவளியிட்ட அறிவிப்பில், 

தசன்ளன தபருநகர கோவலில் கூட்ட ோன இடங்களளயும், நீண்ட தூர 

சோளலகளளயும் கண்கோணிக்க ரூ.3.60 மகோடி தசலவில் நட ோடும் 

ட்மரோன் கோவல் பிரிவு ஏற்படுத்தப்படும் என்று ததரிவித்தோர். இந்த 

அறிவிப்ளபச் தசயல்படுத்தும் வளகயிலோன உத்தரளவ  ோநில அரசு 

பிறப்பித்துள்ளது.   

ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ உருவோக்குவதற்கோன கடிதத்ளத தபருநகர 

தசன்ளன கோவல் ஆளையர் சோர்பில் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதில், 

தபோது  க்கள் அதிக ோகக் கூடும் இடங்களில் பணியோற்றக் கூடிய 

கோவல் அதிகோரிகளுக்கு உதவிட ட்மரோன் கோவல் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம் 

எனத் ததரிவித்துள்ளோர். ம லும், முக்கிய பிரமுகர்கள் தசல்லும் 

சோளலகள், குற்றச் தசயல்கள் அதிகம் நளடதபறும் இடங்கள்,  க்களளக் 

கோப்போற்றக் கூடிய வளகயில் கடற்களரகள் மபோன்ற இடங்களில் 

நட ோடும் ட்மரோன் பிரிளவ ஏற்படுத்தலோம் எனத் ததரிவித்துள்ளோர். 

ம லும், இந்தத் திட்டத்துக்தகன மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள் 

அளடயோளம் கோைப்பட்டுள்ளன. 

முதல் கட்ட ோக ட்மரோன் கோவல் பிரிவோனது, த ரீனோ கடற்களர 

அருமகயுள்ள கோந்தி சிளல அல்லது எலியட்ஸ் கடற்களர அல்லது 

போண்டிபஜோர் பகுதியில் அள த்திட முடிதவடுக்கப்பட்டுள்ளது. நட ோடும் 

ட்மரோன் பிரிவோனது தற்கோலிக கன்தடய்னர் வடிவில் உருவோக்கப்படும். 

இது 40 அடி நீளமும், 10 அடி அகலமும் தகோண்டிருக்கும். இது தளர 

 ற்றும் முதல் தளம் என இரண்டு பிரிவோகப் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும். 

தளர தளம் கட்டுப்போட்டு அளறயோகப் பயன்படுத்தப்படும். ம மல உள்ள 

தளம் ட்மரோன் இயக்கத்துக்கோக உபமயோகப்படுத்தப்படும். 

மூன்று வளகயோன ட்மரோன்கள்: ஒவ்தவோரு நட ோடும் ட்மரோன் கோவல் 

பிரிவும்  ஒன்பது ட்மரோன்களளக் தகோண்டிருக்கும். எச்.டி. தரமுளடய 

மகமிரோ, இரவிலும் படம் பிடிக்கும் வசதி, மநரளலயோக ஒளிபரப்பு 

தசய்வது, தபோது அறிவிப்புக்கோன ஸ்பீக்கர் வசதி, 2 கிமலோமீட்டர் தூரம் 

பறக்கக் கூடிய திறன், 30 நிமிடங்கள் விடோ ல் பறக்கும் திறன் என 

தனித்துவம் வோய்ந்த 6  ட்மரோன்கள் வோங்கப்பட உள்ளன. 

நீண்ட ததோளலவுக்குக் கண்கோணிக்கும் திறனுளடய ட்மரோன்கள் 2 

வோங்கப்பட உள்ளன. இது உயர் ரக ோனது. 100 நிமிடங்கள்  ற்றும் 30 

கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு ததோடர்ச்சியோகப் பறக்கும் திறன் பளடத்தது. 

உயிர் கோக்கும் ட்மரோன் என்ற தபயரிலோன ட்மரோன் ஒன்று வோங்கப்பட 

உள்ளது. அதிக எளடயுள்ள தபோருள்களளத் தூக்கும் திறளன இந்த 

ட்மரோன் தபற்றுள்ளது. ஒரு கிமலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பறக்கும் 

திறனுளடய இந்த ட்மரோனின் த ோத்த எளட 12 கிமலோகிரோம். 

இந்த ட்மரோன் பிரிவுகளள உருவோக்குவதற்குத் மதளவயோன நிதியோன 

ரூ.3.60 மகோடிளய ஒதுக்கீடு தசய்து உத்தரவிடப்படுகிறது. 

 

7. தபங்களூரு ததோழில்நுட்ப  ோநோட்டில் இன்று பிரத ர் நமரந்திர ம ோடி 

உளர: 

தபங்களூருவில் 24-வது ததோழில்நுட்ப  ோநோட்ளட, குடியரசு துளைத் 

தளலவர் தவங்ளகயோ நோயுடு மநற்று ததோடங்கி ளவத்தோர். இதில் 

கர்நோடக ஆளுநர் தோவர்சந்த் தகலோட், முதல்வர் பசவரோஜ் தபோம்ள , 

ததோழிலதிபர் கிரண்  ஜூம்தர் ஷோ உள்ளிட்மடோர் பங்மகற்றனர். 

ஆஸ்திமரலிய பிரத ர் ஸ்கோட்  ோரிசன், இஸ்மரல் பிரத ர் நஃப்தோலி 

தபன்னட் உள்ளிட்மடோர் இளைய வழியில் பங்மகற்று உளரயோற்றினர். 



         

    

நோளள வளர 3 நோட்கள் நடக்கும் இந்த  ோநோட்டில் 30-க்கும் ம ற்பட்ட 

நோடுகளள மசர்ந்த 300-க்கும் ம ற்பட்ட நிறுவனங்கள் 

பங்மகற்கின்றன. 5 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்ட புதிய ததோழில் 

முளனமவோர் பங்மகற்கும் அரங்க நிகழ்வுகளில், 300 ததோழில்நுட்ப 

வல்லுநர்கள் உளரயோற்றுகின்றனர். 

ததோடக்க நிகழ்ச்சியில் தவங்ளகயோ நோயுடு மபசுளகயில், “நோட்டுக்கும் 

 க்களின் முன்மனற்றத்துக்கு பலன் தரும் பல புதிய திட்டங்கள் இந்த 

 ோநோட்டின் மூலம் ஆரம்ப ோக இருக்கிறது'' என்றோர். 

 ோநோட்டின் 2-வது நோளோன இன்று, சிட்னி  ோநோட்டில் பிரத ர் நமரந்திர 

ம ோடி ஆற்றும் உளர இளைய வழியோக ஒளிபரப்போகிறது. இமத மபோல 

இந்திய - அத ரிக்க புத்தோக்க கூட்டணி  ோநோட்டில் இடம்தபறும் 

ம ோடியின் உளரயும் இந்த  ோநோட்டிலும் ஒளிபரப்போகிறது. 

 

8. ேரியோைோ  ோநிலம் குருகிரோமில் நோட்டிமலமய முதல் முளறயோக 

மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோர் பயிற்சி நிளலயம் 

நோட்டில் முதல் முளறயோக மீன்வளத் ததோழில் முளனமவோருக்கோனப் 

பயிற்சி நிளலயம், ேரியோைோ  ோநிலம் குருகிரோமில் ததோடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

‘லினோக்-என்சிடிசி ஃபிஷ்ஷரிஸ் இன்குமபஷன் தசன்டர் (எல்ஐஎப்ஐசி)’ 

எனும் தபயரிலோன இந்தப் பயிற்சி நிளலயத்ளத  த்திய மீன்வளம், 

கோல்நளட  ற்றும் போல்வளத்துளற அள ச்சர் புருமஷோத்தம் ரூபோலோ 

திறந்து ளவத்தோர். கடந்த ஆண்டு பிரத ர் ம ோடியோல் ததோடங்கி 

ளவக்கப்பட்ட பிரத ர் மீன் வளத் திட்டத்தின் (பிஎம்எம்எஸ்ஒய்) கீழ் 

ரூ.3.23 மகோடி தசலவில் இது அள க்கப்பட்டுள்ளது.  த்திய கூட்டுறவு 

அள ச்சகத்தின் கீழ் தசயல்படும் மதசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகம் 

(என்சிடிசி) இதளன நிர்வகிக்கிறது. 

விழோவில்  த்திய அள ச்சர் ரூபோலோ மபசும்மபோது, “மீன் வளர்ப்பு முதல் 

அதன் விற்பளன வளர பயிற்சி, ஆமலோசளன, ததோழில் முதலீட்டுக் கடன் 

உள்ளிட்ட அளனத்தும் எல்ஐஎப்ஐசி சோர்பில் வழங்கப்படும்” என்றோர். 

நிகழ்ச்சிக்கு  த்திய மீன்வளம், கோல்நளட  ற்றும் போல்வளத் துளற 

இளை அள ச்சர் எல்.முருகன் தளலள  வகித்தோர். அவர் மபசும்மபோது, 

“மீன்வளத் துளற நம் நோட்டில் ஆண்டுக்கு 7 சதவீத வளர்ச்சி தபறுகிறது. 

நம் நோட்டின் மீன் உற்பத்தி தற்மபோது 130 லட்சம் டன்னோகவும் அதன் 

ஏற்று தி  திப்பு ரூ.46,000 மகோடியோகவும் உள்ளது. 2025-ம் ஆண்டில் 

மீன் உற்பத்திளய 22 மில்லியன் டன்களோகவும் ஏற்று தி  திப்ளப ரூ.1 

லட்சம் மகோடியோகவும் உயர்த்த பிரத ர் இலக்கு நிர்ையித்துள்ளோர். 

 

9. உலகின் சுத்த ோன ஆற்றில் ஒரு படகு பயைம்: ட்விட்டரில் 

ளவரலோகும் புளகப்படம் 

ஆற்றில் படகு தசல்வது மபோன்ற ஒரு புளகப்படத்ளத  த்திய ஜல்சக்தி 

அள ச்சகம் ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளது. இது மவக ோக பகிரப்பட்டு 

வருகிறது. இதற்குக் கோரைம் ஆற்றில் பயணிக்கும் படகு வோனத்தில் 

மிதப்பது மபோல மதோன்றுகிறது. அந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்று நீர் அவ்வளவு 

சுத்த ோக உள்ளது. ஆற்றின் அடியில் உள்ள தோவரங்கள், கற்கள் 

ஆகியளவ கண்ைோடி மூலம் போர்ப்பது மபோல ததள்ளத் ததளிவோக 

ததரிகின்றன. 

இந்தப் படத்ளத ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ள  த்திய ஜல் சக்தி அள ச்சகம், 

“ம கோலயோ  ோநிலத்தில் ஓடும் உம்கோட் ஆற்றில்தோன் இந்தப் படகு 

தசல்கிறது. தளலநகர் ஷில்லோங்கிலிருந்து 100 கி.மீ. ததோளலவில் 

அள ந்துள்ள இந்த ஆறு, உலகிமலமய சுத்த ோன ஆறுகளில் ஒன்றோக 

திகழ்கிறது. இளத சுத்த ோக ளவத்திருக்கும் அம் ோநில  க்களுக்கு 

நன்றி. நோட்டில் உள்ள அளனத்துஆறுகளும் இதுமபோல சுத்த ோகஇருக்க 

மவண்டும் என விரும்புகிமறோம். ம கோலயோ  க்களுக்கு தளல 

வைங்குகிமறோம்” என பதிவிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த புளகப்படத்ளத 19 ஆயிரத்துக்கும் ம ற்பட்மடோர் ளலக் 

தசய்துள்ளனர். 3 ஆயிரம் மபர் கருத்து ததரிவித்துள்ளனர். 

 

10. தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி சிபிஐ இளை இயக்குநரோக வித்யோ 

தஜயந்த் நிய னம் 

தமிழக தபண் ஐபிஎஸ் அதிகோரி வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி உட்பட 3 

ஐபிஎஸ் அதிகோரிகளள சிபிஐ இளை இயக்குநர்களோக நியமித்து 

ஒன்றிய பணியோளர் நல அள ச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக கோவல் 

துளறயில் ஊழல் தடுப்பு  ற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துளற இளை 

இயக்குநரோக இருப்பவர் வித்யோ தஜயந்த் குல்கர்னி. இவளர சிபிஐ 

இளை இயக்குநரோக நியமித்து ஒன்றிய பணியோளர் நலத்துளற 

அள ச்சகம் மநற்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 1998ம் ஆண்டு பிரிவு 

ஐபிஎஸ் அதிகோரியோன வித்யோ தஜயந்த் 5 ஆண்டுகளுக்கு சிபிஐ இளை 

இயக்குநரோக பணியோற்றுவோர். அதன் பின் அவர் மீண்டும் தமிழக கோவல் 

துளறக்கு திரும்புவோர். ஒடிசோ ஐபிஎஸ் அதிகோரி ஞோன்ஷியோம்,்ா் 

 கோரோஷ்டிரோ நோவல் பஜோஜ் ஆகிமயோரும் இளை இயக்குநர்களோக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

11. யுதனஸ்மகோ தசயற்குழுவில் இந்தியோவுக்கு மீண்டும் இடம் 

ஐ.நோ. கல்வி, அறிவியல், கலோசோர அள ப்பு யுதனஸ்மகோ ஆகும். இந்த 

அள ப்பின் தசயற்குழுவில் இந்தியோ மீண்டும் இளைந்து 

தசயல்படுவதற்கு மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது ததோடர்போன 

ஓட்தடடுப்பில இந்தியோவுக்கு 164 ஓட்டுகள் கிளடத்தன. 2021-2025 

ஆண்டுகள், பதவிக்கோலம் ஆகும். 

 

12. உலக தபண்கள் தடன்னிஸ்: ஸ்தபயின் வீரோங்களன முகுருஜோ 

'சோம்பியன்' 

டோப்-8 வீரோங்களனகள் பங்மகற்ற டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதி சுற்று எனப்படும் 

உலக தபண்கள் தடன்னிஸ் சோம்பியன்ஷிப் மபோட்டி த க்சிமகோவில் 

உள்ள குவோடலஜரோ நகரில் நடந்தது. இதில் மநற்று முன்தினம் இரவு 

நடந்த இறுதிஆட்டத்தில் 2 கிரோண்ட்ஸ்லோம் தவன்றவரும், முன்னோள் 

நம்பர் ஒன் வீரோங்களனயுயோன ஸ்தபயினின் கோர்பின் முகுருஜோ, 8-ம் 

நிளல வீரோங்களனயோன அதனட் மகோன்டோதவய்ட்ளட (எஸ்மதோனியோ) 

எதிர்தகோண்டோர். 

1  ணி 38 நிமிடம் நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் முகுருஜோ 6-3, 7-5 என்ற 

மநர்தசட்டில் மகோன்டோதவய்ட்ளட சோய்த்து சோம்பியன் பட்டத்ளத 

வசப்படுத்தினோர். இதன் மூலம் 49 ஆண்டு கோல தபண்கள் தடன்னிஸ் 

சோம்பியன்ஷிப்பில் வரலோற்றில்  குடம் சூடிய முதல் ஸ்தபயின் 

வீரோங்களன என்ற தபருள ளய தபற்றோர். ஒட்டுத ோத்தத்தில் அவரது 

10-வது சர்வமதச பட்டம் இதுவோகும். 

 

13. லக்மனோ: மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்  ோநோட்டில் ம ோடி பங்மகற்பு 

 ோநிலங்கள்  ற்றும் யூனியன் பிமரதசங்களின் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள், 

 த்திய ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள்  ற்றும் உளவுத்துளற 

அதிகோரிகள் உள்ளிட்ட உயர் மபோலீஸ் அதிகோரிகளின் 3 நோள்  ோநோடு 

உத்தரபிரமதச தளலநகர் லக்மனோவில் மநற்று முன்தினம் 

ததோடங்கியது. இதில் மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்கள்  ற்றும்  த்திய 

ஆயுதப்பளடகளின் இயக்குனர்கள் மநரடியோகவும், உளவுத்துளற 

அதிகோரிகள்  ற்றும் மூத்த மபோலீஸ் அதிகோரிகள் என 350-க்கும் 

ம ற்பட்ட அதிகோரிகள் கோதைோலி முளறயிலும் பங்மகற்றனர். 

இந்த  ோநோட்டின் 2-வது நோளோன மநற்று உள்நோட்டு போதுகோப்பு குறித்து 

விவோதிக்கப்பட்டது. குறிப்போக  ோமவோயிஸ்டு வன்முளற, பயங்கரவோத 

எதிர்ப்பு நடவடிக்ளககள், ளசபர் குற்றங்கள் உள்ளிட்ட பிரச்சிளனகள் 

குறித்து ஆமலோசிக்கப்பட்டது. 

டி.ஜி.பி.க்கள்  ோநோட்டின் மநற்ளறய அ ர்வில் பிரத ர் ம ோடி 

பங்மகற்றோர். இதில் தவறும் அளடயோள பங்மகற்ளப தவளிப்படுத்தோ ல், 

த ோத்த அ ர்விலும் பங்மகற்று நோட்டின் உள்நோட்டு போதுகோப்பில் தனக்கு 

இருக்கும் அக்களறளய அவர் தவளிப்படுத்தினோர். 

கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதமல மபோலீஸ் டி.ஜி.பி.க்களின்  ோநோட்டில் 

முழுள யோக பங்மகற்பளத பிரத ர் வழக்க ோக தகோண்டுள்ளோர். 

தவறும் பங்மகற்புடன் நில்லோ ல், மபோலீஸ் அதிகோரிகள் தன்னுடன் 

மநரடியோக கலந்துளரயோடவும் வோய்ப்பு வழங்கி வருகிறோர். 

வழக்க ோக தடல்லியில் நளடதபறும் இந்த  ோநோடு, ம ோடியின் 

அறிவுறுத்தலின்மபரில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டுக்குப்பிறகு தடல்லிக்கு 

தவளிமய நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தகோமரோனோ பரவல் கோரை ோக கடந்த 

ஆண்டு  ட்டும  தடல்லியில் இருந்து கோதைோலி முளறயில் 

நடத்தப்பட்டது. இளதப்மபோல 2014-ம் ஆண்டு முதல்  ோநோட்டின் வடிவம், 

அ ர்வுகளுக்கோன தளலப்புகள் உள்ளிட்டவற்றிலும் அதிக ோன 

 ோற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

14. ஆசிய வில்வித்ளதயில் தங்கம் தவன்றோர் மஜோதி சுமரகோ 

ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியோவின் மஜோதி சுமரகோ 

தங்கப் பதக்கம் தவன்றோர். 



         

    

வங்கமதசத்தின் டோக்கோ நகரில்ஆசிய வில்வித்ளத சோம்பியன்ஷிப் 

நளடதபற்று வருகிறது. இதில்  களிருக்கோன கோம்பவுண்ட் பிரிவு இறுதி 

சுற்றில் இந்தியோவின் மஜோதிசுமரகோ, முன்னோள் உலக சோம்பியனோன 

தகோரியோவின் ஓ யூஹ்யூளன எதிர்த்து விளளயோடினோர். இதில் மஜோதி 

சுமரகோ 146-145 என்ற கைக்கில் தவற்றி தபற்று தங்கப் பதக்கம் 

தவன்றோர். 

முன்னதோக நளடதபற்ற கோம்பவுண்ட் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் ரிஷப் 

யோதவுடன் இளைந்து தவள்ளிப் பதக்கம் ளகப்பற்றினோர் மஜோதி சுமரகோ. 

இறுதி சுற்றில் இந்திய மஜோடி 154-155 என்ற கைக்கில் தகோரியோவின் 

கிம் யுன்ஹீ, மசோய் மயோங்கி மஜோடியிடம் மதோல்வி கண்டது. 

 

15. நவம்பர்.19 – உலக கழிவனை நாள் 

 


