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நடப்� நிகழ்�கள் 

நவம்பர் – 2021 

 

�க்கிய தினங்கள் 
 

• நவம்பர் 11 – ேதசிய கல்வ� தினம் 

• நவம்பர் 14 – உலக ந�ரழி� நாள் 

• நவம்பர் 16 – ேதசிய பத்தி�க்ைக தினம் 

• நவம்பர் 19 – சர்வேதச ஆண்கள் தினம் 

• நவம்பர் 26 – அரசைமப்� சட்ட தினம் 

• நவம்பர் 28 – ேதசிய மாணவர் பைட தினம் 

 

பா�பாப்�, ேதசிய பா�காப்� மற்�ம் பயங்கரவாதம் 
 

• “ப்ராஜக்ட்-75” திட்டத்தின் கீழ் உ�வாக்கிய நான்காவ� ந�ர்�ழ்கிக் 

கப்பலான “ேவலா” இந்திய கடற்பைடய�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட�. 

ஸ்கார்ப்ப�ன் வைகையச் ேசர்ந்த இந்த ந�ர்�ழ்கிக் கப்பல்கள், ப�ரான்ஸ் 

நாட்�ன் ஒத்�ைழப்�டன் �ம்ைப மஸகான் கப்பல் கட்�ம் தளத்தில் 

உ�வாக்கப்பட்� வ�கின்றன. 

• இந்திய வ�மானப் பைட�ம், இந்திய ரா�வப் பைடக�ம் இைணந்� 

“ஆபேரஷன் ெஹர்�லஸ்” என்ற ெபய�ல் �ட்� வான்வழி சாகசப் 

பய�ற்சிகைள ேமற்ெகாண்� வ�கின்றன. 

• AK 203 ரக �ப்பாக்கிகைள தயா�ப்பதற்கான ரஷ்யா உடனான 

ஒப்பந்தத்திற்� பா�காப்� உபகரணங்கள் ைகயகப்ப�த்�தல் �� 

ஒப்�தல். 

• நிகர �ஜ்ஜிய ப�ைம இல்ல வா� உமிழ்� அல்ல� கார்பன் 

சமநிைலைய 2050 ஆம் ஆண்�க்�ள் அைடவ� என ஜி-20 நா�கள�ன் 

உச்சிமாநாட்�ல் இலக்� நிர்ணய�க்கப்பட்ட�. 
 

வ�ைளயாட்� 
 

• ஐேராப்ப�ய நாடான ெசர்ப�யாவ�ல் நைடெபற்ற சர்வேதச ெசஸ் 

ேபாட்�ய�ல் ஈேராட்ைடச் ேசர்ந்த இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் இன�யன் 

பட்டம் ெவன்றார். 
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• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க்கில் தங்கம் 

ெவன்ற தடகள வ �ரர் ந�ரஜ் ேசாப்ரா, 

இந்திய மகள�ர் கி�க்ெகட் அண� 

ேகப்டன் மிதாலி ராஜ், ஹாக்கி 

அண� ேகால்கீப்பர் �ேஜஷ், இந்திய 

கால்பந்� அண� ேகப்டன் �ன�ல் 

ேசத்� உள்பட 12 ேப�க்� 

வ�ைளயாட்�த் �ைறய�ன் மிக 

உய�ய வ��தான தியான்சந்த் ேகல் 

ரத்னா வ��� அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

 

 

• ஸ்ேலாேவன�யாவ�ல் நைடெபற்ற 

உலக ேடப�ள் ெடன்ன�ஸ் 

கன்ெடண்டர் ேபாட்�ய�ல் மகள�ர் 

இரட்ைடயர் ப��வ�ல் இந்தியாவ�ன் 

மண�கா பத்ரா மற்�ம் அர்ச்சனா 

காமத் ேஜா� சாம்ப�யன் ஆன�. 

• ேதசிய மல்�த்த சாம்ப�யன்ஷிப் 

ேபாட்�ய�ல் 65 கிேலா ப��வ�ல் 

ரய�ல்ேவ வ �ராங்கைன நிஷா 

தாஹியா சாம்ப�யன் ஆனார். 

• ஸ்ெபய�ன�ல் நைடெபற்ற ெசய�லிங் 

சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் ேலசர் 

ேர�யல் ப��வ�ல் இந்தியாவ�ன் 

ேநத்ரா �மணன் தங்கப்பதக்கம் 

ெவன்றார். 

• உ.ப�.ய�ன் ேகாண்டா நக�ல் ேதசிய 

மல்�த்த ெபண்க�க்கான 59 கிேலா 

ப��வ�ல் ச�தா தங்கப்பதக்கம் 

ெவன்றார். 62 கிேலா ப��வ�ல் 

சங்கீதா ேபாகத் தங்கம் 

ைகப்பற்றினார். 

• 2022 ப�ஃபா உலகக் ேகாப்ைபக்� 

த�தி ெபற்ற �தல் நாடாக 

ப�ேரஸில் திகழ்கிற�. 

• �20 உலகக் ேகாப்ைப ேபாட்�ய�ன் 

இ�தி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திேரலியா 8 
வ�க்ெகட்�கள் வ�த்தியாசத்தில் 

நி�ஸிலாந்ைத வ �ழ்த்தி சாம்ப�யன் 

ஆன�. 
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• ேபாலந்தில் நைடெபற்ற சர்வேதச �ப்பாக்கி ��தல் சம்ேமளனத்தின் 

ப�ெரசிெடன்சிஸ் ேகாப்ைப ேபாட்�ய�ல் இந்தியாவ�ன் மானபாக்கர், 

ஈரான�ன் ஜாவத் ஃப�க்கி இைண கலப்� அண�கள் ப��வ�ல் தங்கம் 

பதக்கம் ெவன்ற�. 

• 2025 ஆம் ஆண்� சாம்ப�யன்ஸ் ேகாப்ைப ேபாட்�ைய நடத்�ம் 

வாய்ப்ைப பாகிஸ்தா�க்� வழங்கி�ள்ள� ஐசிசி. இைதய�த்� �மார் 

20 வ�டங்க�க்� ப�ற� அந்நாட்�ல் ஐசிசிய�ன் கி�க்ெகட் ேபாட்� 

நைடெபற�ள்ள�. 

• வங்கேதசத்தில் நைடெப�ம் ஆசிய வ�ல்வ�த்ைத சாம்ப�யன்ஷிப் 

ேபாட்�ய�ல் காம்ப�ண்ட் ஆடவர் அண�கள் ப��வ�ல் இந்தியா 

ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்ற�. 

• ஆசிய வ�ல்வ�த்ைத சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் மகள�ர் காம்ப�ண்ட் 

ப��வ�ல் இந்தியாவ�ன் ேஜாதி �ேரகா தங்கப் பதக்கம் ெவன்றார். 

• ெதற்காசிய �ைடப்பந்� ேபாட்�ய�ல் இந்திய அண� 6வ� �ைறயாக 

சாம்ப�யன் பட்டத்ைதக் ைகப்பற்றிய�. 

• உகாண்டாவ�ல் நைடெபற்ற சர்வேதச பாரா பாட்மின்டன் ேபாட்�ய�ல் 

இந்தியா 16 தங்கம், 14 ெவள்ள�, 17 ெவண்கலம் என 47 பதக்கங்கள் 

ெவன்�ள்ள�. 

 

வ���கள் மற்�ம் ெகௗரவங்கள் 
 

• மத்திய ப�ரேதச �ற்�லா வா�யத்தின் கிராமப்�ற �ற்�லாத் 

திட்டத்�க்� “ேவர்ல்ட் �ராவல் மார்ட்” அைமப்ப�ன் சிறந்த 

�ற்�லாத்திட்டத்�க்கான வ��� கிைடத்�ள்ள�. 

• டாக்டர் �தா ேசஷய்ய�க்� ப��ட்டன�ன் ராயல் காேலஜ் ஆப் 

சர்ஜன்ஸ் (எ�ன் பேரா) சார்ப�ல் ெகௗரவப் பட்டம் (எஃப்ஆர்சிஎஸ்) 

வழங்கப்பட்ட�. இதன் �லம் ப��ட்டன�ன் �தன்ைமக் கல்வ� 

நி�வனமான ராயல் கல்��ய�ல் இத்தைகய உய�ய அங்கீகாரம் 

ெபற்ற இநதியாவ�ன் �தல் ெபண் என்ற ெப�ைமைய டாக்டர் �தா 

ேசஷய்யன் ெபற்�ள்ளார். 
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2020 – 2021 ஆம் ஆண்�க்கான ‘கைலஞர் �.க�ணாநிதி ெபாற்கிழி’ 

வ���கள்:  

• ெதன்ன�ந்திய �த்தக வ�ற்பைனயாளர் மற்�ம் பதிப்பாளர் சங்கம 

(பபாசி) சார்ப�ல் ஆண்�ேதா�ம் பல்ேவ� �ைறகைளச் 

ேசர்ந்தவர்க�க்� இவ்வ��� வழங்கப்ப�கிற�.  

• அதன்ப� 2020 ஆம் ஆண்�க்கான வ���கள் ந.��ேகசபாண்�யன் 

(உைரநைட), அ.மங்ைக (நாடகம்), அறி�மதி (கவ�ைத) ெபான்ன�லன் 

(நாவல்), ஆர்.பாலகி�ஷ்ணன் (ஆங்கிலம்), சித்தலிங்ைகயா ப�ற 

இந்திய ெமாழி (கன்னடம்) 

• 2021 ஆம் ஆண்�க்கான வ���கள் – அப� (கவ�ைத), 

இராேசந்திரேசாழன் (�ைனவ�லக்கியம்), எஸ்.இராமகி�ஷணன் 

(உைரநைட), ெவள�ரங்கராஜன் (நாடகம்), ம�தநாயகம் (ஆங்கிலம்), 

நதித் சாகியா (ப�ற இந்திய ெமாழி, காஷ்ம��) ஆகிேயா�க்�ம் 

வழங்கப்பட்ட�. 

 

• ஜுன் 2020 – ஜுன் 2021 வைர அதிகளவ�லான தற்ெகாைல பற்றிய 

ெசய்திகைள ெவள�ய�ட்டதற்காக தி இந்� நாள�த�க்� “ப்ராஜக்ட் 

ைசரன் வ���” வழங்கப்ப�கிற�. 

• மைறந்த கன்னட ந�கர் �ன �த ராஜ்�மா�க்� ‘கர்நாடக ரத்னா’ வ��� 

வழங்கப்ப�ம் என்� அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ஹாலி�ட் இயக்�நர் மார்�ன் ஸ்கார்ேசஸி, ஹங்ேக�ய இயக்�நர் 

இஸ்த்வன் ஸாேபா ஆகிேயா�க்� ‘சத்யஜித்ேர வாழ்நாள் சாதைன 

வ���’ வழங்கப்பட்ட�. 

• இந்தியா மற்�ம் உலகில் உள்ள மற்ற நா�கள�ல் உள்ள ஆதரவற்ற 

�ழந்ைதக�க்� தரமான கல்வ� த�ம் ச�க அைமப்� “ப�ரதம்” 

ஆ�ம். ப�ரதம் அைமப்ப�ற்� இந்திரா காந்தி அைமதி வ��� 

வழங்கப்ப�கிற�. 

• பாகிஸ்தான் ேபார் வ�மானத்ைத �ட்� வ �ழ்த்தி �ண�ச்ச�டன் 

ெசயல்பட்ட ��ப் ேகப்டன் அப�நந்தன் வர்த்தமா�க்� “வ �ர் சக்ரா” 

வ��ைத ��யர�த் தைலவர் ராம்நாத் ேகாவ�ந்த் வழங்கினார். 

• சனீ ரா�வத்தின�டன் கல்வான் பள்ளத்தாக்�ப் ப�திய�ல் நிகழ்ந்த 

ேமாதலில் வ �ர மரணமைடந்த பைடத் தளபதி ப�க்�மல்லா சந்ேதாஷ் 

பா��க்� “மகாவ �ர் சக்ரா” வ��� வழங்கப்பட்ட�. இேத நிகழ்வ�ல் 
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வ �ரமரணம் அைடந்த தமிழக வ �ரர் ஹவ�ல்தார் ேக.பழன� 

அவர்க�க்�ம் “வ �ர் சக்ரா” வ��� வழங்கப்பட்ட�. 

• ம�த்�வத் �ைறய�ல் திறம்பட ெசயல்பட்டதற்காக மக்கள் 

நல்வாழ்�த் �ைற அைமச்சர் மா.�ப்ப�ரமண�ய�க்� வாழ்நாள் 

சாதைனயாளர் வ��� ப��ட்டன் நாடா�மன்ற வளாகத்தில் உள்ள 

ஹ�ஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் அரங்கில் வழங்கப்பட்ட�. 

• “Culture in Tamil” Essays in Memory of Cre.A.Ramakrishnan எ�ம் 

�த்தகம் ெவள�ய�டப்பட்ட�. 

• ேக.எம்.ெச�ய�க்� வாழ்நாள் சாதைனயாளர் வ��� 

வழங்கப்ப�கிற� – இவர் இ�தய நி�ணர் மற்�ம் Frontier Lifeline 

Hospital நி�வன தைலவராவார். 

• சர்வேதச ஒலிய�யல் மற்�ம் அதிர்� நி�வனம் வழங்�ம் சிறப்� 

ஃப்ல்ேலாஷிப் வ��ைத தி�.R.I.அஜித் ெபற்�ள்ளார்.  

• 2020 ஆம் ஆண்�க்கான பத்ம வ���கைள 145 நபர்க�க்� ��யர�த் 

தைலவர் வழங்கினார். பத்ம வ��� ெபற்றவர்கள�ல் தமிழகத்ைதச் 

ேசர்ந்த 12 ேபர் இடம்ெபற்�ள்ளனர். 
 

பத்மவ��ஷண் வ���கள் (2020) :  
 

�ன்னாள் மத்திய பா�காப்�த்�ைற அைமச்சரான மைறந்த ஜார்ஜ் 

ெபர்னாண்டஸ், �ஷ்மா ஸ்வராஜ், கைலக்கான ப��வ�ல் 

ஹிந்�ஸ்தான� இைச கைலஞர் பண்�ட் சா�லால் மிஸ்ரா, 

வ�ைளயாட்� வ �ராங்கைன ேம�ேகாம், மைறந்த உ�ப்ப� � ெபஜாவர் 

அேதாஷ� மடம் வ�ஸ்ேவஷ த�ர்த்த �வாமி, ேமா�ஷஸ் நாட்�ன் 

�ன்னாள் ப�ரதம�ம், ��யர�த் தைலவ�மான அன��த் ெஜகந்நாத் 

ஆகிய 7 ேப�க்� ��யர�த் தைலவர் பத்மவ��ஷன் வ���கைள 

வழங்கினார். 
 

பத்ம�ஷண் வ���கள்:  
 

• கைல, இலக்கியம், ம�த்�வம், ச�கப் பண� ேபான்ற �ைறகைளச் 

ேசர்ந்தவர்க�க்� பத்ம� வ��� வழங்கப்பட்ட�. 

• இவ்வ��� இந்தியா�க்கான வங்க ேதசத் ��வராக இ�ந்� 

மைறந்த வங்கேதச அதிகா� ைசயத் �வாசம் அலி, மைறந்த 

�ன்னாள் மத்திய பா�காப்�த் �ைற அைமச்ச�ம் ேகாவா 
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�தல்வ�மான மேனாகர் பா�க்கர், �ன்னாள் நாகலாந்� �தல்வர் 

எஸ்.சி.ஜம�ர், பாட்மின்டன் வ �ராங்கைன ப�.வ�.சிந்�, ��ச்ேச� 

இலக்கியவாதி மேனாஜ் தாஸ், ேயாகா மற்�ம் ச�கப் பண�ய�ல் 

ப�ரபலமான கி�ஷ்ணம்மாள் ெஜகந்நாதன், �வ�எஸ் ேமாட்டார் 

நி�வனத் தைலவர் ேவ� �நிவாசன் உள்ள�ட்ட 16 ேப�க்� 

வழங்கப்பட்ட�. 
 

பத்ம� வ���கள்: 
 

• வ�மானப் பைடய�ல் பண�யாற்றி ஓய்� ெபற்ற �தல் ெபண் ஏர் 

ைவஸ் மார்ஷல் பத்மாவதி பங்ேதாபாத்யாய, ஐசிஎம்ஆ�ன் 

ெதாற்�ேநாய�யல் தைலவர் டாக்டர் ரமண் ஆர்.கஙகாேகத்கர், 

இைசயைமப்பாளர் அத்னான் சாமி கான், �ற்�ேநாய் ம�த்�வர் ரவ� 

கண்ணன், ஏைழ �ழந்ைதக�க்� கல்வ� அள�த்த கர்நாடக 

பழவ�யாபா� ஹேரகலா ஹஜப்பா, திைரப்பட ந�கைகளான கங்கனா 

ரனாவத், ச�தா ேஜாஷி உள்ள�ட்ட தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த 9 ேபர் 

பத்ம� வ��� ெபற்றவர்கள�ல் இடம்ெபற்�ள்ளனர். ெசன்ைன ஐஐ� 

வ���ைரயாளர் ப�ரத�ப் தலப்ப�ல், கைல இைசக்காக லலிதா, சேராஜா 

சிதம்பரம் (இரட்ைட வ���), ெசன்ைனையச் ேசர்ந்த இலக்கியவாதி 

மேனாகர் ேதவதாஸ், மாற்�த் திறனாள��ம் ச�க ேசவக�மான 

ஆய்க்�� அமர்ேசவா சங்கத்ைதச் ேசர்ந்த எஸ்.ராமகி�ஷ்ணன், 

��ச்ேச� க�வாப்ேபைடையச் ேசர்ந்த ��மண் கைலஞரான 

வ�.ேக.��சாமி, நாக�ர இைசக் கைலஞர்கள் காலிஷாப� ெமஹ�ப், 

ேஷக் ெமஹ�ப் �பான� (இரட்ைட வ���) ஆகிேயார் பத்ம� 

வ��திைனப் ெபற்றனர். 

 

சர்வேதச திைரப்பட வ�ழா: 
 

• 52 வ� இந்திய சர்வேதச திைரப்பட வ�ழா, ேகாவா மாநிலம், 

பனாஜிய�ல் உள்ள டாக்டர் சியாமா ப�ரசாத் �கர்ஜி உள்வ�ைளயாட்� 

அரங்கில் ெதாடங்கிய�. 

• 52 வ� இந்திய சர்வேதச திைரப்பட வ�ழாவ�ல் தங்க மய�ல் உள்ள�ட்ட 

வ���க�க்� இ� மராத்தி படங்கள் உள்பட 15 சர்வேதச படங்கள் 

ேபாட்�க்� ேதர்� ெசய்யப்பட்�ள்ளன. ேதர்� ெசய்யப்பட்�ள்ள 

திைரப்படங்கள�ல் ப�ன்லாந்� நாட்�ன் என� ேட நவ், அெம�க்கா – 
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நி�ெமக்சிேகா படமான ேலண்ட் ஆப் ட்�ம்ஸ், பரா�ேவய�ன் சார்லட், 

ேராமான�யாவ�ன் இன்ட்ரேகால்ட், ேபாலந்� நாட்�ன் �டர் ேபான்ற 

படங்கள் ேதர்வாகி�ள்ளன. 

• வ�ழாவ�ல், ‘இந்த ஆண்�ன் சிறந்த இந்திய நட்சத்திரம்’ வ��� 

ந�ைக�ம் நாடா�மன்ற உ�ப்ப�ன�மான ேஹமாமாலின�க்� 

வழங்கப்பட்ட�. 
 

நியமனங்கள் 
 

• இந்திய கி�க்ெகட் அண�ய�ன் �திய தைலைமப் பய�ற்சியாளராக 

�ன்னாள் ேகப்டன் ரா�ல் திராவ�ட் நியமிக்கப்பட்டார். 

• அ�த்த கடற்பைட தைலைமத் தளபதியாக �ைண அட்மிரல் 

ஆர்.ஹ��மார் பதவ�ேயற்பார் என்� பா�காப்� அைமச்சகம் 

ெத�வ�த்�ள்ள�. 

• சர்வேதச சட்டங்கைள உ�வாக்�வதற்� உத�ம் சர்வேதச சட்ட 

ஆைணயத்தின் உ�ப்ப�னராக, இந்தியாைவச் ேசர்ந்த வ�மல் பேடைல 

ஐ.நா. ேதர்ந்ெத�த்�ள்ள�. 

• ெசன்ைன உயர்ந�திமன்றத்தின் ெபா�ப்� தைலைம ந�திபதியாக 

�ன�ஸ்வர் நாத் பண்டா�க்� ஆ�நர் ஆர்.என்.ரவ� பதவ�ேயற்� 

உ�திெமாழி ெசய்� ைவத்தார். 

• சர்வேதச காவல்�ைற அைமப்பான இன்டர்ேபாலில் ஆசிய நா�கள�ன் 

ப�ரதிநிதியாக இந்தியாவ�ன் சார்ப�ல் சிப�ஐ சிறப்� இயக்�நர் ப�ரவ �ண் 

சின்ஹா ேதர்� ெசய்யப்பட்�ள்ளார். 

• ட்வ�ட்டர் நி�வன தைலைம நிர்வாக அதிகா�யாக இந்திய 

வம்சாவள�யான பராக் அக்ரவால் அந்தப் ெபா�ப்�க்� 

நியமிக்கப்பட்டார். 

• சிப�ஐ அமலாக்�த் �ைற இயக்�நர்கள�ன் பதவ�க்காலம் தற்ேபா� 2 

ஆண்�களாக உள்ள�. அைத 5 ஆண்�கள் வைர ந��ப்பதற்கான 

தன�த்தன� அவசர சட்டங்கைள ��யர�த் தைலவர் ப�றப்ப�த்�ள்ளார். 

 

அறிவ�யல் 
 

• சனீ வ�மானப் பைடய�ன் ெபண் வ�மான�யான வாங்யாப�ங், 

வ�ண்ெவள� நிைலய கட்டைமப்�ப் பண�க்காக வ�ண்ெவள�ய�ல் நடந்� 

சாதைன ��ந்தார். இதன்�லம் வ�ண்ெவள�ய�ல் நடந்த �தல் சனீப் 

ெபண் என்ற வரலாற்� சாதைனைய அவர் பைடத்�ள்ளார். 
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• சனீா “தியாங்காங்” என்ற வ�ண்ெவள� நிைலயத்ைதக் கட்டைமத்� 

வ�கிற�. �மிய�லி�ந்� �மார் 340 கி.ம� �தல் 450 கி.ம� . உயரத்தில் 

இந்த வ�ண்ெவள� ைமயம் அைமக்கப்பட்� வ�கிற�. 

• மக்க�க்கான “ெடலி-லா” ைகப்ேபசி ெசயலிைய மத்திய சட்டம் – 

ந�தித்�ைற அைமச்சர் கிரண் �ஜிஜு அறி�கப்ப�த்தினார். இ� 

வழக்� வ�சாரைணக்� �ந்ைதய ெசயல்�ைறைய 

வ�ப்ப�த்�வதற்கான தளமா�ம். 

 

தினச� ேதசிய நிகழ்� 
 

• �ற்�லாைவ ஊக்�வ�க்க “பாரத் ெகௗரவ்” தன�யார் ரய�ல் திட்டம் 

ஊக்�வ�க்கப்ப�ம் என்� மத்திய ரய�ல்ேவ �ைற அைமச்சர் 

அஸ்வ�ன� ைவஷ்ணவ் ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• ஒ�மண� ேநரத்தில் அதிக எண்ண�க்ைகய�ல், ைகயால் எ�தப்பட்ட 

�றிப்�கள�ன் படங்கள் பதிவ�டப்பட்டதற்காக கின்னஸ் உலகசாதைன 

�த்தகத்தில் கங்ைக �ய்ைமக்கான சியத் திட்டம் (நமாமி கங்ைக) 

இடம் ப��த்�ள்ள�. �யைம கங்கா திட்டம் ஜுன் 2014 ல் 

உ�வாக்கப்பட்ட திட்டமா�ம். 

• ஒ� ேகா� ைசேகாவ்-� கேரானா த�ப்�சிைய மத்திய அர� 

ெகாள்�தல் ெசய்கிற�. இந்த த�ப்�சிைய அகமதாபாத்ைத 

தைலைமய�டமாகக் ெகாண்ட ைசடஸ் ேக�லா நி�வனம் �ன்� 

தவைணகள் ெகாண்டதாக தயா�த்�ள்ள�. 

• �நகைர பைடப்பாற்றல் உள்ள நகரமாக ேதர்ந்ெத�த்�ள்ள� UNESCO 

அைமப்�. 

• ேகரளத்தில் வயநா� மாவட்டத்தில் ேநாேரா ைவரஸ் பரவல் உ�தி 

ெசய்யப்பட்�ள்ளைத அ�த்�, எச்ச�க்ைகயாக இ�க்�மா� 

மக்க�க்� மாநில அர� அறி��த்தி�ள்ள�. இ� அ�த்தமான ந�ர் 

மற்�ம் உண� �லமாக பர�ம் என �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�. 

• மாநிலங்களைவய�ல் �திய ெசயலாளராக �ன்னாள் மத்திய ேநர� 

வ�கள் வா�யத்தின் தைலவர் ப�ரேமாத் சந்திர ேமா� 

ெபா�ப்ேபற்றார். 

• மத்திய அர� நிைறேவற்றிய 3 ேவளாண் சட்டங்க�ம் தி�ம்பப் 

ெபறப்ப�வதாக அறிவ�த்த ப�ரதமர் நேரந்திர ேமா�, அந்தச் 

சட்டங்க�க்� எதிரான ெதாடர் ேபாராட்டத்ைதக் ைகவ��மா� 

வ�வசாய�கைளக் ேகட்�க் ெகாண்�ள்ளார். 
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• மத்திய ப�ரேதச மாநிலத்தில் உள்ள இந்�ர் நகரம் ெதாடர்ந்� 5 வ� 

�ைறயாக நாட்�ேலேய சிறந்த �ய்ைம நகரத்�க்கான வ��ைதப் 

ெபற்ற�. 

• ஐ.நா.வ�ன் ந��த்த வளர்ச்சிக்கான இலக்�கைள சிறப்பாகச் 

ெசயல்ப�த்�ம் நகரங்கள�ல் ஹிமாச்சல் தைலநகர் சிம்லா �தலிடம் 

ப��த்�ள்ள�. 

• ஆசியாவ�ன் மிகப்ெப�ய வ�மான நிைலயங்கள�ல் ஒன்றாக 

அைமய�ள்ள ெநாய்டா சர்வேதச வ�மான நிைலயத்�க்� ப�ரதமர் 

நேரந்திர ேமா� அ�க்கல் நாட்�னார். 

• இந்தியாவ�ல் �தன் �ைறயாக ஆண்கள�ன் எண்ண�க்ைகையவ�ட 

ெபண்கள�ன் எண்ண�க்ைக அதிக�த்தி�ப்ப� 5 ஆவ� ேதசிய ��ம்ப 

மற்�ம் �காதார �ள்ள�வ�வர ஆய்வ�ன் �லம் ெத�யவந்�ள்ள�. 

இந்த ஆய்வ�ல் 1000 ஆண்க�க்� 1020 ெபண்கள் என்ற அளவ�ல் 

பாலின வ�கிதாசாரம் உயர்ந்தி�ப்ப� ெத�யவந்�ள்ள�. 

• நாட்�ேலேய ப�கார் மாநிலத்தில் அதிக சதவ �தத்திலான ஏைழகள் 

உள்ளதாக ந�தி ஆேயாக் ெவள�ய�ட்ட பலப�மாண வ�ைமக் 

�றிய�ட்�ப் பட்�யலில் ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள�. 
 

சர்வேதச நிகழ்� 
 

• ஜப்பான் ப�ரதமாக கிஷிடா ம�ண்�ம் ேதர்�. 

• சனீாவ�ல் 3 வ� �ைறயாக அதிபராகிறார் ஜி.ஜின்ப�ங். 

• ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்ேகா நக�ல் 25 ஆவ� ப�வநிைல 

மாற்ற மாநா� நைடெபற்ற�. 

• �ெனஸ்ேகாவ�ன் நிர்வாக வா�ய உ�ப்ப�னராக இந்தியா ம�ண்�ம் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• நார்ேவய�ன் ப�ரபல உரத் தயா�ப்� நி�வனமான யாரா 

இன்டர்ேநஷனல் உலகின் �தல் மின்சார தான�யங்கி சரக்� கப்பைல 

அறி�கம் ெசய்�ள்ள�. 

• உலக மர� சின்னங்கள் வாரவ�ழாைவ �ன்ன�ட்� தரங்கம்பா� 

ேடன�ஷ் ேகாட்ைடைய பள்ள� மாணவர்கள் 20 நவம்பர் 2021 அன்� 

ஆர்வ�டன் பார்த்� ரசித்தனர். 

• �ெனஸ்ேகா உலக பாரம்ப�ய ��வ�ன் உ�ப்ப�னராக 4 

ஆண்�க�க்� இந்தியா ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள�. 
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• ெதன் ஆப்ப��க்காவ�ல் ேவகமாக பர�ம் தன்ைம வாய்ந்த உ�மாறிய 

�திய வைக ெகாேரானா ெதாற்� கண்டறியப்பட்�ள்ள�. ப�.1.1.529 

என்ற �றிய�� ெகாண்ட இதற்� ஓைமக்ரான் எனப் 

ெபய�டப்பட்�ள்ள�. 
 

தமிழ்நா� 
 

• இந்தியாவ�ேலேய �தல் �ைறயாக தமிழகத்தில் கடல்பாசி 

திட்டத்ைத மத்திய அர� ெசயல்ப�த்த உள்ள�. 

• நாட்�ன் �தல் உண� அ�ங்காட்சியகம் தஞ்சா��ல் திறப்�. 

• ‘வலிைம’ என்ற ெபய�லான �திய ரக சிெமன்�ன் வ�ற்பைனைய 

�தல்வர் ெதாடங்கி ைவத்தார். 

• சிலம்பாட்ட வ �ரர்க�க்� அர� ேவைல வாய்ப்� அள�ப்பதற்கான 

உத்தரைவ தமிழக அர� ெவள�ய�ட்�ள்ள�. 

• கல்வான் பள்ளத்தாக்� ேமாதலின்ேபா� எதி�ப் பைடக�டன் 

�ண�ச்ச�டன் ேமாதி வ �ர மரணமைடந்த தமிழக வ �ரர் பழன�க்� “வ �ர் 

சக்ரா” வ��� அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• ம�ைரய�ல் 2 லட்சம் ச�ர அ� பரப்பளவ�ல் சர்வேதச தரத்தில் 

கைலஞர் �லகம் அைமக்க �.114 ேகா� நிதி ஒ�க்கி தமிழக அரச 

அரசாைண ெவள�ய�ட்�ள்ள�. 

• தமிழகத்தில் 100 சதவ �தம் �தல் தவைண த�ப்�சி ெச�த்தப்பட்ட 

மாவட்டம் காஞ்சி�ரம் ஆ�ம். 


