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டப்பு நிகழ்வுகள் ம்தர் 14,15 / ஜி எஸ் எல் வி / தசி 

கர்ப்புந ரழ்ரர இக்கம் 

 

 Seventh RCEP Inter-Sessional Ministerial Meeting Concludes in Singapore 

 ஏரது பிரந்தி ஒத்துழப்பு ரரடு அழச்சழக் கூட்டம், சிங்கபூரில் முடிவுற்நது  

 Munin Barkotoki Literary Award 2018 in Assam has been given to young 

writer-critic Dr Debabhuson Borah for his book on literary criticism titled 

„Nirbochon‟ 

 அசரமினின் தரர்தகரடகி இனக்கி விருது இபம் எழுத்ரபர்  டரக்டர் தததுசன் 

ததரரவின் நிதரச்சரன் நூலுக்கு கிழடத்துள்பது. 

 World Antibiotic Awareness Week is observed from Nov 12 to Nov 18 

 உனக தரய் எதிர்ப்பு ரஅம் ம்தர் 12 முல் ம்தர் 18 ழ அனுசரிக்கப்தட்டது. 

 The nation celebrates the 130th birth anniversary of Pt Jawaharlal Nehru, 

the first prime minister of independent India. 

 சுந்தி இந்திரவின் முனரது பிரின் 130 துபிநந் ரள் ரடு முழுதும் 

ககரண்டரடப்தட்டது 

  The Andhra Pradesh government on finalised its new emblem for official 

use. the state emblem is inspired by the Amravati School of Art and consists 

of „Dhamma Chakka‟ which is the „Wheel of Law‟. The „Dhamma Chakka‟ is 

embelished with a ring of „triratnas‟  

 ஆந்திப்பிதசத்தின் புதி  சின்ணரக அரதி ழக கழன டித்ழக் ககரண்ட 

ம் சக்கத்திழண ஏற்றுக்ககரண்டுள்பது, இது சட்டத்தின் சக்கம் ஆகும், இது  மூன்று 

த்திணத்திணத்ழ பிதிதலிக்கிநது. 

 Pakistan said that it has no immediate plans to grant the Most Favoured 

Nation (MFN) status to India.  

 இந்திரவிற்கு மிகவும் சரகரண அந்ஸ்து ங்குற்கு ற்ததரழ திட்டம் 

ஏதுமில்ழன எண தரகிஸ்ரன் கரிவித்துள்பது 
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 South Africa President Cyril Ramaphosa to be 2019 Republic Day chief 

guest 

 கன் ஆப்ரிக்க சிரில் ரததரசர 2019 ஆம் ஆண்டின் குடிசு திணத்திற்கு சிநப்பு 

விருந்திணரக அழக்கப்தட்டுள்பரர். 

 Odisha government is to provide free smartphones to all the 6 lakh women 

self-help groups under its Mission Shakti programme 

 களிர் சு உவிக்குழுக்களுக்கு இனச ஸ்ரர்ட் ததரன் ங்க ஒடிசர அசு 

முடிகடுத்துள்பது 

 Asian Games gold medalist Hima Das appointed as UNICEF India‟s Youth 

Ambassador.  

 ஆசி விழபரட்டுப் ததரட்டியில் ங்கம் கன்ந ஹிர ரஸ் யுனிகசப் அழப்பின் 

இந்தி இழபஞர் தூரக நிமிக்கப்தட்டுள்பரர் 

 Winter Session of Parliament to be held from December 11 to January 8 

 தரபன்நத்தின் குளிர்கரனக் கூட்டத்கரடர் டிசம்தர் 11 ஆம் ததி துங்கி ஜணரி 8 

ஆம் ததி ழ ழடகதறுகிநது. 

 Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully launched GSAT-29 

on board its second heaviest developmental flight GSLV-MkIII D2 from the 

Satish Dhawan Space Centre (SDSC) at Sriharikota.  The communication 

satellite is a multiband, multi-beam communication satellite. 

 ஜிசரட்-29 கல் கரடர்பு கசற்ழகக்தகரளுடன் ஜி.எஸ்.எல்.வி. ரர்க் 3-டி2 ரக்ககட் 

ஸ்ரீயரிதகரட்டர சதீஷ் ண் விண்களி ஆரய்ச்சி ழத்தின் இண்டரது 

ஏவுபத்திலிருந்து புன்கிழ கற்றிகரக விண்ணில் கசலுத்ப்தட்டது கல் 

கரடர்பு சதித கதரும்தரலும் கிழடக்கர கதரி ழனத்கரடர்கள் சூழ்ந் 

இந்திரவின் டகிக்குப் தகுதி கிரங்கள் ற்றும் ஜம்மு-கரஷ்மீர் தகுதிகளில் உர் 

கல் கரடர்பு சதிழ அளிப்தத இந் கசற்ழகக்தகரள் திட்டத்தின் முக்கி 

தரக்கம். 

 

National Urban Livelihoods Mission 
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The Deendayal Antyodaya Yojana -National Urban Livelihood Mission (DAY-

NULM) intends to reduce poverty and vulnerability of the urban poor 

households by enabling them to access gainful self-employment and skilled 

wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in 

their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots 

level institutions of the poor. The scheme is being implemented from the year 

2014-15. DAY-NULM is a centrally sponsored scheme funded by both the 

Central and the State Governments in the ratio of 60:40 

கர்புந ரழ்ரர இக்கம் 

கர்ப்புந ஏழகள் ஒருங்கிழக்கப்தடர (unorganized) கரழில்புரிர்கபரகத ரழ்ந்து 

ருகின்நணர். இர்களுழட ரழ்ரரம் மிகவும் பின்ங்கி நிழனயிதனத இருந்து 

ருகிநது. ற்கதரழுது கிரப்புந றுழழக்கரட்டிலும் கர்ப்புநத்தில் றுழரணது 

அதிக ரக்கத்ழக் ககரண்டுள்பது. எணத கர்ப்புந தகுதிகளிலுள்ப கதரருபரர 

நிழனயில் மிகவும் லிழடந் குடும்தங்கழப கதரருபரர ரீதிரக தம்தரடு அழட 

கசய்திடும் முகரக கர்ப்புந ரழ்ரர இக்கரணது த்தி ற்றும் ரநின அசுகளின் 

60% : 40% நிதி தங்களிப்புடன் கசல்தடுத்ப்தட்டு ருகிநது. 

Aksharalaksham‟ 

Kerala, is all set to launch a programme titled „Aksharalaksham‟, with the 

objective of achieving 100 per cent literacy. Each and every person in all strata 

of society will be covered under this new drive, said official sources. The 

programme will be launched by the state-run Kerala State Literacy Mission and 

will help eradicate illiteracy among marginalised groups like tribals, fisher folks 

and slum-dwellers. 

தகபம் நூறு சவீ எழுத்றிவு கதற்ந ரநினரக சரழண தழடக்க தண்டும் என்தற்கரக 

அக்னக்ம் என்ந கதரில் புதி திட்டம் ஒன்று கரடங்கப்தட்டது. அடுத் ரன்கு 

ஆண்டுகளில் ரநினத்தில் உள்ப அழணரும் கல்விறிவு கதற்றிருக்க தண்டும் என்தத 

இந்த் திட்டத்தின் இனக்கு. இத்திட்டம் தகப எழுத்றிவு  இக்கத்தின் சரர்தரக 
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துங்கப்தட்டிருக்கிநது, இது சமுரத்தின் அழணத்து பிரிவிணழயும், தங்குடியிணர், 

மீணர்கள், எண அழணழயும் உள்படக்கிது 

Difference between GSLV and PSLV? 

Polar Satellite Launch Vehicle Geosynchronous Satellite Launch 

Vehicle 

PSLV is designed mainly to deliver the 

“earth-observation” or “remote-

sensing” satellites with lift-off mass of 

up to about 1750 Kg 

The GSLV is designed mainly to 

deliver the communication-satellites to 

the highly elliptical (typically 250 x 

36000 Km) upto 4000 kg  

Used for launching Indian remote 

sensing satellites (IRS) such as 

CARTOSAT, RISAT, OCEANSAT, 

RESOURCESAT 

For launching Indian National 

satellites (INSAT) such as INSAT 2E, 

3A…., GSAT-2,8,12. 

 

பி எஸ் எல் வி  ற்றும் ஜி எஸ் எல் வி தறுதரடு 

புவி துரு கசற்ழகக்தகரள் ரகணம்  புவி ழ சுற்சி கசற்ழகக்தகரள் ரகணம் 

பி எஸ் எல் வி கதரும்தரலும் புவி தரக்கு 

அல்னது கரழன நுண்ர்வு 

கசற்ழகக்தகரழப கசலுத் ல்னது, 

தலும் இணரல் 1750 கிதனர எழடயுள்ப 

கசற்ழகக்தகரழப விண்களியில் 

கசலுத் இலும் 

ஜி எஸ் எல் வி கதரும்தரலும் கல் 

கரடரர்பு கசற்ழகக்தகரழப 

கசலுத்துற்கர புவியிலிருந்து 36000 கி மி 

உத்தில் நீள் ட்டப் தரழயில் நிறுத் 

உவும், இன்மூனம் 4000 கிதனர 

எழடயுள்ப கசற்ழகக்தகரழப 

விண்களியில் கசலுத் இலும் 

கரழன நுண்ர்வு கசற்ழகக்தகரபரண, 

கரர்தடரதசட். ரிசரட், ஒசின்சரட் ற்றும் 

இது கதருரக்கும் இன்மரட், ஜி சரட் 

ததரன்ந கசற்ழகக் தகரள்கழப கசலுத்தி 
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ரிசவுர்ஸ்தசட் ததரன்நவ்ற்றிழண 

கசலுத்தியிருக்கின்நது 

இருக்கிநது 

 


