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சிறந்த சசயல்பாட்டுக்காக தமிழக அரசுக்கு 3 விருதுகக்

• ‘இந்தியா டுடே’ பத்திரிககயின் சார்பில்  ‘மாநிலங்களில் சிறந்த மாநிலம்’ 
விருதுகக் 2019 வழங்கும் விழா தில்லியில் சவ்ளிக்கிழகம நகேசபற்றுக. 
‘இந்தியா டுடே’ குழுமத்தின் ஏற்பாட்டில் நகேசபற்ற 
இந்நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவில் சபரிய மாநிலங்களில் அகைத்ுகத் 
ுககறகளின் சசயல்பாட்டில் மிகச் சிறந்த மாநிலம், சட்ேம் ஒழுங்ககச் 
சிறப்பாகப் பராமரிப்பதில் மிகச் சிறந்த மாநிலம், சட்ேம் ஒழுங்கு 
பராமரிப்பில் மிகச்சிறந்த முன்டைற்றம் அகேந்த மாநிலம் ஆகிய மூன்று 
விருதுகக் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்பட்ேை.



சம்பர் ஏரியில் 18,000 புலம்சபயர்ந்த பறகவக் 
இறந்ததன் பின்ைணியில் ஏவியன் தாவரவியல்

• இந்திய கால்நகே ஆராய்ச்சி நிறுவைம் (ஐ.வி.ஆர்.ஐ), நவம்பர் 21, 2019 அன்று, 
ராஜஸ்தாைின் சம்பர் ஏரியில் குடிடயறிய பறகவகளின் சபருதமளவிலாை 
இறப்புக்கு ஏவியன் சபாட்டூலிசம் என்ற நரம்பியல் தகச டநாய் காரணம் 
என்பகத உறுதிப்படுத்தியுக.

• சம்பர் ஏரியில் 10,000 க்கும் டமற்பட்ே புலம்சபயர்ந்த பறகவக் இறந்ததற்கு 
காரணம் ஏவியன் சபாட்டூலிசம் .

• சபாட்டூலிசம் பாக்டீரியா ஒருத நச்சுப் சபாருதகள உருதவாக்குவதாகக் 
கூறப்படுகிறுக, இுக புலம்சபயர்ந்த பறகவகளின் மரணத்திற்கு வழிவகுத்துக. 
பாக்டீரியம் பறகவகளின் உேலில் நீர் அல்லுக புழுக்க் வழியாக பரவுவதாக 
சந்டதகிக்கப்படுகிறுக. ஏவியன் தாவரவியல் குணப்படுத்ுகவுக கடிைம்.

• க்டளாஸ்ட்ரிடியம் டபாட்லிைம் என்ற பாக்டீரியாவால் பறகவக் சபருதமளவில் 
இறந்தை



Microsoft launches K-12 Education Transformation Framework

• சமன்சபாருத் நிறுவைமாை கமக்டராசாப்ட் இந்தியாவில் உ்ள 
ப்ளிகளின் விரிவாை டிஜிட்ேல் மாற்றத்கத எளிதாக்குவதற்காக 
தைுக “டக -12 கல்வி மாற்ற கட்ேகமப்கப” அறிமுகப்படுத்தியு்ளுக



இந்தியாவின் இகளய நீதிபதியாகும் 21 வயுக சஜய்ப்பூர் 
இகளஞர்..!

• ராஜஸ்தான் மாநில நீதித்ுககற பணியில் இந்தியாவின் மிக 
குகறந்த வயதாை 21 வயதில் நீதிபதி சபாறுப்கப ஏற்பவர் எனும் 
சபருதகமகய சஜய்ப்பூகரச் டசர்ந்த மயங்க் பிரதாப் சிங் என்ற 
இகளஞர் சபறவு்ளார்



டபரழிவின் ககேசி கட்ேத்தில் டகாரமாரா தவீு

• டகாரமாரா தவீு வங்காள விரிகுோவின் சுந்தர்பன் சேல்ோ 
வளாகத்தில் இந்தியாவின் சகால்கத்தாவுக்கு சதற்டக 92 கி.மீ 
சதாகலவில் உ்ள ஒருத தவீு ஆகும்

• முந்கதய 30 ஆண்டுகளில் சுந்தர்பான்களில் சுமார் 31 சுகர கமல் (80 கிமீ ) 
காணாமல் டபாயு்ளதாகவும், டகாரமாரா ஐந்ுக சுகர கமல்களுக்கும் 
(பதின்மூன்று சுகர கிடலாமீட்ேர்) சுருதங்கிவிட்ேதாகவும், 1969 ஆம் ஆண்டில் 
அதன் அளவு பாதி என்று ஜாதவ்பூர் பல்ககலக்கழகத்தின் 2007 ஆய்வில் 
முடிவு சசய்யப்பட்ேுக. இந்த நில இழப்பு 600 க்கும் டமற்பட்ே குடும்பங்ககள 
இேம்சபயர்ந்துக.



சர்வடதச பத்திரிகக சுதந்திர விருதுக

• விருதுகசபற்றவர்களில் இந்திய பத்திரிககயாளர் டநஹா தடீ்சித்

• குழந்கத கேத்தல், அரசியல், சமூக நீதி மற்றும் பாலிைம் குறித்ுக திருதமதி தடீ்சித் 
அறிக்கக அளித்ுக்ளார்.

• Indian journalist Neha Dixit among recipients of International Press Freedom Award

• Ms. Dixit has reported on child trafficking, politics, social justice and gender.



FASTag countdown begins

• ஃபாஸ்டேக் என்புக ப்ரீசபய்ட் கணக்கிலிருதந்ுக டநரடியாக கட்ேணங்ககள 
சசலுத்ுகவதற்கு டரடிடயா அதிர்சவண் அகேயாள (RFID) சதாழில்நுட்பத்கதப் 
பயன்படுத்ுகம் ஒருத சாதைம் ஆகும்.

• டிசம்பர் 1 க்கு முன் குறிச்சசால்கலப் சபறுங்க்

• FASTag is a device that uses Radio Frequency Identification (RFID) technology 

for making toll payments directly from the prepaid account.



Swachh Survekshan Grameen Awards 2019

• புுகசேல்லியின் பிரவாசி பாரதிய டகந்திராவில் உலக கழிவகற திைத்கத 
முன்ைிட்டு பல்டவறு பிரிவுகளில் முதலிேம் வகிக்கும் மாநிலங்க், 
யூைியன் பிரடதசங்க் மற்றும் மாவட்ேங்களுக்கு ஸ்வச் சர்டவஷன் 
கிராமீன் 2019 விருதுகககள மத்திய இரசாயை மற்றும் உர அகமச்சின் 
அகமச்சர் வழங்கிைார்.

• முதலிேத்தில் உ்ள மாநிலம்: தமிழகம், மற்றும் முதலிேத்தில் உ்ள 
மாவட்ேம்: சபேப்ப்ளி (சதலுங்காைா), அதிகபட்ச குடிமக்க் பங்டகற்புேன் 
மாநிலத்ுகேன்: உத்தரபிரடதசம்.



World Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD) Day

• WHO (உலக சுகாதார அகமப்பு) மற்றும் நா்பட்ே தடுப்பு நுகரயீரல் 
டநாய்க்காை உலகளாவிய முயற்சி (GOLD) ஆகியகவ ஒவ்சவாருத 
ஆண்டும் நவம்பர் மூன்றாவுக புதன்கிழகம உலக சிஓபிடி (நா்பட்ே 
தடுப்பு நுகரயீரல் டநாய்) திைத்கத ஏற்பாடு சசய்கின்றை.

• The WHO (World Health Organization) and Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD) organize World COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Day on the third 

Wednesday of November every year.



• உலகின் முதல் முஸ்லீம் டயாகா முகாம் - Kanwa Ashram – Kotwar –

Uttrakand

• UNESCO நவம்பர் மூன்றாவுக வியாழக்கிழகம உலக தத்ுகவ திைமாக 
அறிவித்துக

• Global Bio-India Summit begins in Delhi

• ோர்ஜிலிங் Green டீ மற்றும் White டீ க்கு புவி சார் குறியீடு – G.I Tag

• ‘Bengal’s Rasagulla’ - புவி சார் குறியீடு – Rasagulla Diwas என்று 
சகாண்ோடுகிறார்க் 



THANK YOU


