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நடப்பு நிகழ்வுகள் நவம்பர் 23&24 முதன்மைத் ததர்வு தநோக்கில் 

 The seven-member team is headed by Daniel E Richard deputed to 

assess the damage caused by Cyclone Gaja 

 கஜோ புயலோல் ற்பட்ட போதிப்பு, தேதங்கமை ைத்திய உள்துமை அமைச்ேகத்தின் 

இமைச்சேயலோைர் தடனியல் ரிச்ேர்டு தமலமையில் 7 தபர் சகோண்ட குழு  

 Justice Vineet Kothari sworn in as judge of Madras High Court 

 சேன்மை உயர்நீதிைன்ை புதிய நீதிபதியோக வினீத் தகோத்தோரி பதவிதயற்பு 

 The prestigious International James Dyson award 2018 was won by 

Nicolas Orellana of Chile and Yaseen Noorani from Kenya for their 

innovative design ‘Urban wind turbine’ called O-Wind Turbine. 

 புகழ்மிக்க ேர்வததே தஜம்ஸ் மடேன் விருது 2018  சிலி நோட்மடச் ேோர்ந்த 

நிக்தகோலோஸ் எசெல்லைோ ைற்றும் சகன்யோமவச் ேோர்ந்த யோசின் நூெனி 

ஆகிதயோருக்கு O-Wind Turbine னும் புதுமையோை நகர்ப்புை கோற்று 

இைக்மகமய கண்டுபிடித்ததற்கோக வழங்கப்பட்டது 

 The Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) was selected for the Asia 

Environmental Enforcement Award 2018, for its outstanding 

contributions in combating the trans-boundary environmental crime 

by United Nations Environment program. 

 வைக்குற்ை கட்டுப்போட்டு அமைப்பிற்கு  ஆசியோவில்  நோடுகளின் 

ல்மலகளுக்கிமடதய நமடசபறும் சுற்றுச்சூழல் குற்ைங்கமை சிைப்போக திர்த்து 

சேயலோற்றியதற்கோக க்கிய நோடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்ட விருது  

கிமடத்துள்ைது 

 MWCD links Sexual Harassment Complaints Portal 'SHe-Box' to 

central/ state ministries & districts for speedy disposal of cases  

 ைத்திய ைகளிர் ைற்றும் குழந்மதகள் நல அமைச்ேகம் , ஷி-போக்ஸ் 

ைப்படும் தபோர்டலில், போலியல் துன்புறுத்துதல் தைத்திமை அமைத்து ைத்திய 

ைற்றும் ைோனில அமைச்ேெமவ ைற்றும் ைோவட்ட அைவில் வழக்குகமை விமெந்து 

முடிக்க இமைக்கப்பட்டுள்ைது 
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India and Australia on November 22, 2018 signed five agreements 

 Agreement between the Government of India and the 

Government of Australia for cooperation in the area of disability 

and to deliver services to the differently-abled. 

 Agreement between Invest India and Austrade to facilitate 

bilateral investment. 

 Agreement between the Central Mine Planning and Design 

Institute, based in Ranchi and the Commonwealth Scientific 

and Research Organisation, based in Canberra, to foster 

scientific collaboration and innovation. 

 Agreement between the Acharya NG Ranga Agricultural 

University, Guntur and the University of Western Australia, 

Perth, for cooperation in agricultural research and education. 

 Joint Ph.D. agreement between the Indraprastha Institute of 

Information Technology, Delhi and the Queensland University of 

Technology, Brisbane. 

இந்தியோ-ஆஸ்திதெலியோ இமடதய 5 எப்பந்தங்கள் மகசயழுத்து 

 ைோற்றுத் திைைோளிகள் தேமவகளில் எத்துமழப்பு: ைோற்றுத் திைைோளிகளுக்கு 

உரிய தேமவகமை வழங்க இரு நோடுகளுக்கிமடதய எப்பந்தம் 

மகசயழுத்திடப்பட்டது 

 இரு நோடுகளுக்குமிமடதய முதலீடுகமை அதிகரிக்கும் சபோருட்டு எப்பந்தம் 

என்று மகசயழுத்திடப்பட்டது. 

 அறிவியல் ைற்றும் புத்தோக்கத் துமைகளில் எத்துமழப்மப தைம்படுத்த 

ெோஞ்சியிலுள்ை ைத்திய சுெங்கத் திட்டமிடல் ைற்றும் வடிவமைப்புக் கழகம் 

ைற்றும் கோன்சபெோவிலுள்ை கோைன்சவல்த் அறிவியல் ைற்றும் ஆெோய்ச்சி 

அமைப்பு ஆகியவற்றுக்கிமடதய எப்பந்தம் மகசயழுத்தோைது. 
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 விவேோய ஆெோய்ச்சியில் எத்துமழப்பு: விவேோய ஆெோய்ச்சியில் எத்துமழப்மப 

நல்க குண்டூரிலுள்ை ஆச்ேோர்ய ன்.ஜி.ெங்கோ விவேோய பல்கமலக்கழகம் 

ைற்றும் சபர்த்திலுள்ை தைற்கு ஆஸ்திதெலியப் பல்கமலக்கழகம் 

ஆகியவற்றுக்கிமடதய எப்பந்தம் மகசயழுத்தோைது. 

 கல்வித் துமையில் எத்துமழப்மப அதிகரிக்கும் தநோக்கில், தில்லியிலுள்ை 

இந்திெபிெஸ்தோ தகவல் சதோழில்நுட்பக் கழகம் ைற்றும் பிரிஸ்தபனிலுள்ை 

குயின்ஸ்தலண்ட் சதோழில்நுட்பப் பல்கமலக்கழகம் ஆகியவற்றில் பயிலும் 

ைோைவர்கள், முமைவர் பட்டத்துக்கோை ஆெோய்ச்சிமய இமைந்து 

தைற்சகோள்ளும் வமகயில் எப்பந்தம் மகசயழுத்தோைது 

 The Union Cabinet approved the extension of the term of the 

Commission to examine the issue of Sub-categorization of Other 

Backward Classes in the Central List for six months beyond 

30th November, 2018 and till 31st May 2019. The Committee headed 

by Justice Rohini.  

 ைத்திய பட்டியலில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பிைரின் வமகப்படுத்தமல ஆய்வு 

சேய்யும் ஆமையத்தின் கோல வமெயமை தை 31, 2019 வமெ நீடிப்பு. 

இக்குழுவிற்கு நீதிபதி தெோகினி தமலமை வகிக்கிைோர். 

 12th World Congress on Mountain Medicine started in Kathmandu 

 12வது உலக ைமல ைருத்துவ ைோநோடு கோத்ைோண்டுவில் துவங்கியது. 

SHe-Box 

SHe-Box portal is an effort to provide speedy remedy to women facing 

sexual harassment at workplace. The complaint management system has 

been developed to ensure the effective implementation of Sexual 

Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and 

Redressal) Act (the SH Act), 2013. 

ஷீ போக்ஸ் 
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ஷீ போக்ஸ் தைைோைது பணியிடங்களில் போலியல் துன்புறுத்தமல திர்தைோக்கும் 

சபண்களுக்கு விமெவோக நிவோெைைளிக்கும் சபோருட்டு சதோடங்கப்பட்டது, இந்த 

புகோெோளிக்கும் திட்டைோைது பணியிடங்களில்  சபண்கள் போலியல் துன்புறுத்துதல் 

(தடுப்பு, தமட ைற்றும் குமைதீர்த்தல்) ேட்டம், 2013 சிைப்போக சேயல்படுத்தும் 

தநோக்தகோடு துவங்கப்பட்டது 

The State Disaster Response Fund (SDRF) 

The State Disaster Response Fund (SDRF), constituted under Section 48 

(1) (a) of the Disaster Management Act, 2005, is the primary fund 

available with State Governments for responses to notified disasters. The 

Central Government contributes 75% of SDRF allocation for general 

category States/UTs and 90% for special category States/UTs (NE States, 

Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir). The 

annual Central contribution is released in two equal installments as per 

the recommendation of the Finance Commission. SDRF shall be used 

only for meeting the expenditure for providing immediate relief to the 

victims. 

ைோநில தபரிடர் ேைோளிப்பு நிதி  

ைோ நில தபரிடர் ேைோளிப்பு நிதியோைது ததசிய தபரிடர் தைலோண்மைச் ேட்டம் 2005ன் 

படி ற்படுத்தப்பட்டது, இந்த நிதியோைது ைோனில அெசிடதை இருக்கும் , ஆைோல் 

அறிவிக்கப்ப்பட்டுள்ை தபரிடர்கமை உடைடியோை ேைோளிப்பதற்கோக. இந்த நிதியில் 

ைத்திய அெசின் பங்களிப்போக 75% ைோனில அெசின் பங்களிப்போக 25% இருக்கும். 

வடகிழக்கு ைோனிலங்கமைப் சபோருத்தவமெ ைத்திய அெசின் பங்களிப்போக 90% 

ைோனில அெசின் பங்களிப்போக 10% ஆக இருக்கும். ஆண்டுததோறும் இந்த நிதி 

இெண்டு தவமைகளில் நிதி ஆமையத்தின் பரிந்துமெயின்தபரில் எதுக்கப்படும். இந்த 

ைோனில தபரிடர் ேைோளிப்பு நிதியோைது தபரிடெோல் போதிக்கப்பட்தடோருக்கு உடைடியோக 

நிவோெைம் அளிப்பதற்கோக உருவோக்கப்பட்டதோகும்.  
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3 ைதிப்சபண் 

1. Explain the motto of CBI? ைத்திய புலைோய்வு அமைப்பின் இலக்கு விைக்குக?  

2. Role of Central Vigilance Commission in Appointment of CBI 

Director?ைத்திய புலைோய்வு அமைப்பின் இயக்குைமெ நியமிப்பதில் ஊழல் 

கண்கோணிப்பு ஆமையரின் பங்களிப்பு ன்ை? 

3. Can CBI take over the investigation of a criminal case registered by the 

State Police? ைோனில கோவல்துமையோல் பதிவுசேய்யப்பட்ட குற்ைவியல் வழக்குகமை 

ைத்திய புலைோய்வு அமைப்போல் விேோெமை சேய்ய முடியுைோ? 

Send your answer to 044-48601550 via whatsapp we will evaluate 

and give feedback  

 


