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நவம்பர் – 01 

TNPSC துளிகள் 

❖ பெரு நகரங்களைச ் சுற்றியுை்ை சிறிய நகரங்களை இளைெ்ெதற்காக இந்திய 

ரயில்வேயானது ’09 வசோ’ என்ற  வசளே ரயில்களை அறிமுகெ்ெடுத்தியுை்ைது. 

o இந்த ரயில் வசளேயானது மத்திய ரயில்வே மற்றும் ேரத்்தக  & பதாழில் துளற 

அளமசச்ரான பியூஷ் வகாயல் என்ெேரால் பதாடங்கெ்ெட்டுை்ைது. 

❖ இந்தியாவும் சவுதி அவரபியாவும் கடல் ொதுகாெ்ளெ வமம்ெடுதத்ுேதற்காகவும் 

சரே்வதச ேரத்்தகத்திற்காகெ் ொதுகாெ்ொன வொக்குேரத்ளத உறுதி 

பசய்ேதற்காகவும் மற்ற இந்தியெ் பெருங்கடல் களரவயார நாடுகளுடன் இளைந்து 

ெைியாற்றத ்திட்டமிட்டுை்ைன. 

o இந்தியா சவூதி அவரபியாவுடனான தனது முதலாேது கூட்டு கடற்ெளடெ் 

ெயிற்சிளய 2019 ஆம் ஆை்டு டிசம்ெர ்மாதம் முதல் 2020 ஆம் ஆை்டு ஜனேரி 

மாதம் ேளர நடத்த இருக்கின்றது. 

❖ இந்தியாளேச ் வசரந்்த  முன்னைியில் உை்ை ஆை்கை் இரட்ளடயர ் வஜாடியான 

சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிபரட்டி மற்றும் சிராக் பஷட்டி ஆகிவயார ் 2019 ஆம் 

ஆை்டுக்கான  பிபரஞ்சு ஓென் வெட்மிை்டன் வொட்டியில் இரை்டாம் இடத்ளதெ் 

பிடித்தனர.் 

o இந்த வஜாடியானது உலக முதல் தர வஜாடியான மாரக்ஸ் பெரன்ால்டி மற்றும் 

பகவின் சுகமுல்வஜாவிடம் வதால்வியளடந்து பேை்ைிெ் ெதக்கத்ளத 

பேன்றுை்ைது. 

❖ சரே்வதச கிரிக்பகட் ஆளையமானது சாகிெ் அல் ஹாசன் மீது நீை்ட காலத் தளட 

விதித்தளத அடுத்து ேங்க வதச கிரிக்பகட் ோரியமானது மஹமுதுல்லாளே மூத்வதார ்

வதசிய 20 ஓேர ்கிரிக்பகட் வொட்டியின் அைித் தளலேராக நியமித்துை்ைது. 

o ஊழல் நடத்ளத ெற்றிய அணுகுமுளறகை் குறிதத்ுெ் புகாரைிக்கத் தேறியதால் 

சாகிெ் கிரிக்பகட ் விளையாட 2 ஆை்டுகை் தளட பசய்யெ்ெட்டும் 1 ேருடம் 

இளடநீக்கம் பசய்யெ்ெட்டும் உை்ைார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு புத்தமத சுற்றுலா சுற்றுப் பாதத 

❖ காஞ்சிபுரத்தில் வொதிதரம்ரின் பிரம்மாை்ட சிளல ஒன்ளறக் கட்டத் தமிழக அரசு 

திட்டமிட்டுை்ைது. 

❖ சீனாவிலிருந்து சுற்றுலாெ் ெயைிகளை ஈரெ்்ெதற்காக மாநிலத்தில் புத்த யாத்திளர 

சுற்றுெ் ொளத ஒன்ளற ஊக்குவிக்கத் தமிழக அரசு திட்டமிட்டுை்ைது. 

❖ கட்டத் திட்டமிடெ்ெட்டுை்ை இந்தச ் சிளலயின் உருே அைோனது குஜராத்தில் உை்ை 

சரத்ார ்ேல்லொய் ெவடலின் ஒற்றுளமக்கான சிளலக்கு அடுத்த நிளலயில்  இருக்கும். 

❖ புத்தமத சுற்றுெ் ொளதக்காக காஞ்சிபுரம், மாமல்லபுரம், நாகெ்ெட்டினம், திருோரூர ்

உை்ைிட்ட மாநிலம் முழுேதும் ஆறு இடங்கை் அளடயாைம் காைெ்ெட்டுை்ைன. 

❖ சீன சுற்றுலாெ் ெயைிகளுடன் உளரயாடுேதற்காக அடிெ்ெளட மாை்டரின் பமாழி 

குறித்து 10 சுற்றுலா ேழிகாட்டிகளுக்குெ் ெயிற்சி அைிக்க தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துளற 

திட்டமிட்டுை்ைது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

ததசியப் பழங்குடியின நடனத் திருவிழா @ ராய்ப்பூர் 

❖ டிசம்ெர ் 27 ஆம் வததி முதல் டிசம்ெர ் 29 ஆம் வததி ேளர ராய்ெ்பூரில் மூன்று நாை் 

நளடபெறும் வதசியெ் ெழங்குடியின நடனத் திருவிழாளே சத்தீஸ்கர ் அரசு 

நடத்தவுை்ைது. 

❖ இந்நிகழ்சச்ிக்கான அளழெ்ொனது அளனதத்ு மாநிலங்களுக்கும் அை்ளட 

நாடுகளுக்கும் விரிவுெடுத்தெ்ெட இருக்கின்றது. 

❖ நாடு முழுேதும் இருந்து சுமார ் 2,500 ெழங்குடியினக் களலஞரக்ை் இந்நிகழ்சச்ியில் 

ெங்வகற்க இருக்கின்றாரக்ை். 

❖ இந்த விழாோனது ெழங்குடியினச ் சமூகத்தின் திருமைம், ெயிர ் அறுேளட, 

ொரம்ெரிய திருவிழா மற்றும் பிற நிகழ்சச்ிகை் பதாடரெ்ான நடன நிகழ்வுகளையும் 

பிரதிெலிக்க இருக்கின்றது. 

 

உலகின் சிறந்த ததலதம நிர்வாக அதிகாரிகள் - 3 இந்தியரக்ள் இடம் 

பிடித்துள்ளனர் 

❖ ஹாரே்ரட்் ேைிக ஆய்வு (Harvard Business Review - HBR) அளமெ்பினால் பதாகுக்கெ்ெட்ட 

சிறந்த தளலளம நிரே்ாக அதிகாரிகைின் ெடட்ியலில் இந்திய ேம்சாேைிளயச ்

வசரந்்த மூன்று தளலளம நிரே்ாக அதிகாரிகை் இடம் பெற்றுை்ைனர.் 

❖ HBRயினால் பேைியிடெ்ெட்ட 'உலகின் சிறந்த பசயல்திறன் பகாை்ட தளலளம 

நிரே்ாக அதிகாரிகை், 2019' என்ற ெட்டியலில் 100 தளலளம நிரே்ாக அதிகாரிகை் 

உை்ைனர.் 

❖ இந்தெ் ெட்டியலில் அபமரிக்க பதாழில்நுட்ெ நிறுேனமான என்விஐடிஐஏ என்ற 

அளமெ்பின் தளலளம நிரே்ாக அதிகாரியான பஜன்சன் ஹுோங் முதலிடத்ளதெ் 

பிடிதத்ுை்ைார.் 
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❖ இந்தெ் ெட்டியலில் அவடாெ் நிறுேனத்தின் தளலளம நிரே்ாக அதிகாரியான சாந்தனு 

நாராபயன் 6ேது இடதத்ிலும்  மாஸ்டரக்ாரட்ு நிறுேனத்தின் தளலளம நிரே்ாக 

அதிகாரியான அஜய் ெங்கா 7ேது இடத்திலும் ளமக்வராசாெ்ட ் நிறுேனத்தின் 

தளலேரான நாபதல்லா 9ேது இடத்திலும் உை்ைனர.் 

❖ இந்தத ்தரேரிளசயானது நிதியியல் பசயல்ொடு மட்டுமல்லாமல் சுற்றுசச்ூழல், சமூக 

மற்றும் ஆளுளம ஆகியேற்றின் மதிெ்பீடுகளையும் அடிெ்ெளடயாகக் பகாை்டுை்ைது 

என்று அந்த அளமெ்பு கூறியுை்ைது. 

 

இந்தியா, ெவுதி - இருதரப்பு உத்திொர் பங்காளர் மன்றம் 

❖ இந்தியெ் பிரதமர ் நவரந்திர வமாடி அரசுமுளறெ் ெயைமாக ரியாத்துக்குச ்

பசன்றுை்ைார.் 

❖ இந்தியாவும் சவுதி அவரபியாவும் இருதரெ்பு உத்திசார ் ெங்காைர ் மன்றத்ளத 

உருோக்குேதற்கான ஒெ்ெந்தத்தில் ளகபயழுத்திட உை்ைன. 

❖ இந்த மன்றமானது இந்திய பேைியுறவுத ்துளற அளமசச்கம் & நிதி ஆவயாக் மற்றும் 

சவுதி அவரபிய பேைியுறவுத் துளற அளமசச்கம் & அந்நாட்டின் பகாை்ளக அளமெ்பு 

ஆகிய ெல்வேறு அளமெ்புகளைக் பகாை்டிருக்கும். 

❖ இந்த மன்றமானது வமாடி மற்றும் மன்னர ்சல்மான் பின் அெ்துல் அஜிஸ் அல் பசௌத் 

ஆகிவயாரால் தளலளமத் தாங்கெ்ெட இருக்கின்றது. 

 

ஆக்கப்பூர்வ நகரங்களுக்கான யுசனஸ்தகா அங்கீகாரம்  

❖ உலக நகரங்கை் தினதள்த முன்னிட்டு யுபனஸ்வகா அளமெ்ொனது ளஹதராொத் 

நகரத்ளத “அறுசுளே உைவியல்” என்ற ேளகயின் கீழ் “ஆக்கெ்பூரே் நகரம்” என்று 

அறிவித்துை்ைது. 

❖ வமலும் மும்ளெ நகரமும் “திளரெ்ெட ேளகயின்” கீழ் “ஆக்கெ்பூரே் நகரம்” என்ற 

குறியீட்ளடெ் பெற்றுை்ைது. 

❖ இந்த ஆை்டில் யுபனஸ்வகா அளமெ்பு வதரந்்பதடுத்த 66 பொலிவுறு நகரங்கைில் 

ளஹதராொத் மற்றும் மும்ளெ மட்டுவம இந்தியாவிலிருந்துத் வதரந்்பதடுக்கெ்ெட்ட 

இரை்டு நகரங்கை் ஆகும். 

❖ இதற்கு முந்ளதய ஆை்டுகைில் பசன்ளன, ோரைாசி மற்றும் பஜய்ெ்பூர ் ஆகிய 

நகரங்கை் இந்தெ் ெட்டியலில் வசரக்்கெ்ெட்டுை்ைன. 

❖ யுபனஸ்வகா அளமெ்ொனது ஏழு பிரிவுகைின் அடிெ்ெளடயில் “ஆக்கெ்பூரே் நகரங்கை்”  

என்ற அந்தஸ்ளத ேழங்குகின்றது. 

 

முதியவரக்ள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான  அஞ்ெல் வாக்கு  

❖ வதரத்ல் நடத்ளத விதிகை் 1961ஐ மத்திய சட்டத் துளற அளமசச்கம் திருத்தியுை்ைது. 

❖ இந்த திருத்தமானது மாற்றுத்திறனாைி ோக்காைரக்ளுக்கும் 80 ேயதுக்கு 

வமற்ெட்டேரக்ளுக்கும் ோக்கைிெ்பு மற்றும் ோக்குசச்ீட்டு ோக்கைிெ்ளெ 

ேழங்குேதற்கான அதிகாரத்ளதக் பகாை்டுை்ைது. இது அேரக்ளை 'ோக்கைிக்கத் 

தேறிய ோக்காைரக்ை்' என்ற பிரிவில் வசரத்்துை்ைது. 

❖ வதரத்லில் ோக்கு சதவீதத்ளத அதிகரிக்கும் பொருட்டு, முதிவயாரக்ை் மற்றும் மாற்றுத் 

திறனாைிகை் ஆகிவயாருக்கு இந்த ேசதிளய அரசு ேழங்குகிறது. 

❖ வதரத்ல் ஆளையத்தின் ெரிந்துளரெ்ெடி மத்திய சட்டத ் துளற அளமசச்கம் இந்த 
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அறிவிெ்ளெ பேைியிட்டுை்ைது. 

❖  'ோக்கைிக்க ேர முடியாத ோக்காைரக்ை்' என்று வகாருேதற்கான பூரத்்தி பசய்ய 

வேை்டிய விை்ைெ்ெ ெடிேத்தின் மாதிரி தற்பொழுது தயாரிக்கெ்ெட்டுை்ைது. 

❖ இந்தெ் ெடிேத்ளத சமரெ்்பிெ்ெதன் மூலம் மூத்த குடிமக்கை் மற்றும் 80 ேயதுக்கு 

வமற்ெட்ட மாற்றுத் திறனாைி ோக்காைரக்ை் தொல் ோக்குசச்ீட்ளடக் வகாரலாம். 

❖ தற்வொளதய அளமெ்பில், இராணுே & துளை ராணுே வீரரக்ை் மற்றும் 

பேைிநாடுகைில் ெைிபுரியும் அரசு ஊழியரக்ை், வதரத்ல் ெைியில் 

ெைியமரத்்தெ்ெட்ட ஊழியரக்ை் மட்டுவம அஞ்சல் ோக்குசச்ீட்ளடெ் பெற உரிளம 

உளடயேரக்ை் ஆேர.் 

 

ெர்வததெ உயிரி இந்தியா 2019 

❖ சரே்வதச உயிரி இந்தியா 2019 ஆனது மிகெ்பெரிய உயிரி பதாழில்நுட்ெ 

ெங்குதாரரக்ைின் கூட்டளமெ்புகைில் ஒன்றாகும். இது இந்தியாவில் முதல் முளறயாக 

புது தில்லியில் நடத்தெ்ெட இருக்கின்றது. 

❖ இது அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அளமசச்கத்தின் கீழ் உை்ை உயிரி 

பதாழில்நுட்ெத் துளற மற்றும் உயிரித் பதாழில்நுட்ெத் பதாழில் ஆராய்சச்ி உதவி 

மன்றம் (BIRAC) ஆகியேற்றால் ஒருங்கிளைக்கெ் ெடுகின்றது. 

❖ இது உை்நாட்டு ஆராய்சச்ித் திறன்கை், உயிரித ் பதாழில்முளனவோர,் முதலீடுகை் 

மற்றும் பதாளலதூரத்தில் இருக்கும் கிராமெ்புற இந்தியா மற்றும் இரை்டாம் & 

மூன்றாம் நிளல நகரங்கைில் பதாழில்நுட்ெதத்ின் விநிவயாகத்ளத ேலுெ்ெடுத்த 

ெங்குதாரரக்ளை ஒன்றிளைெ்ெளத வநாக்கமாகக் பகாை்டுை்ைது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

இந்தியா Vs அசமரிக்கா @ உலக வரத்்தக அதமப்பு 

❖ உை்நாட்டு "ஏற்றுமதி ஊக்கத்பதாளககளுக்கு" எதிராக உலக ேரத்்தக அளமெ்பில் 

அபமரிக்கா பதாடுத்த ஒரு ேழக்கில் இந்தியா வதால்வியளடந்துை்ைது. 

❖ இந்தத் திட்டங்கை் சரே்வதச ேரத்்தக விதிமுளறகளுக்கு முரைானளே என்று உலக 

ேரத்்தக அளமெ்பின் பிரசச்ிளனத ்தீரவ்ுக் குழு முடிவு பசய்துை்ைது. 

❖ இந்தத் தீரெ்்பின் மூலம், உலக ேரத்்தக அளமெ்பின் விதிமுளறகளுக்கு இைங்க இந்த 

ஊக்கத்பதாளகத் திட்டங்களை இந்தியா மீை்டும் திருத்தியளமக்க வேை்டும். 

❖ இந்த ேழக்கின் தீரெ்்ளெ எதிரத்்து இந்தியா வமல்முளறயீடு பசய்ய இருக்கின்றது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

டிரிஸ்டன் அல்பாட்ராஸ் எதிர்சகாள்ளும் எலிகள் பிரெச்ிதன  

❖ பகௌக் தீவில் உை்ை அரிய ேளக கடற் ெறளேயான டிரிஸ்டன் அல்ொட்ராஸ் 

குஞ்சுகளை மிகெ்பெரிய எலிகை் பகான்று சாெ்பிட்டுை்ைன. 

❖ பகௌக் தீோனது பதற்கு அட்லாை்டிக் பெருங்கடலில் உை்ை ஒரு உலகெ் ொரம்ெரியத் 

தைமாகும். 

❖ ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் உை்ை ெறளேகை் ொதுகாெ்பிற்கான ராயல் சமூகமானது இந்த 

எலிகளைக் பகால்ல தானியங்களை அடிெ்ெளடயாகக் பகாை்ட விஷத் துகை்களுடன் 
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பஹலிகாெ்டரக்ளை அனுெ்ெத் திட்டமிட்டுை்ைது. 

❖ அழிவு நிளலயில் உை்ை இந்தக் குஞ்சுகைானளே, பெரும்ொலும் உைளேத் வதட 

இதன் பெற்வறாரக்ை் கூட்ளட விட்டு பேைியில் பசல்லும்வொது. 

பகாறித்துை்ைிகைால் பகால்லெ்ெடுகின்றன. 

❖ “மிகவும் அரிய இனங்கை்” என்ற பிரிவில் உை்ை இந்த டிரிஸ்டன் அல்ொட்ராஸ் 

ெறளேகைின் 2,000 வஜாடிகை் மட்டுவம இெ்வொது இத்தீவில் உை்ைன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ொகதராவ் பரிசு - தபராசிரியர் இல்ஹாம் தடாடி 

❖ ஐவராெ்பிய நாடாளுமன்றமானது "மனித உரிளமகளுக்கான சாகவராே் ெரிளச" 

உய்குர ்அறிோைரான இல்ஹாம் வடாடிக்கு ேழங்கியுை்ைது. 

❖ "பிரிவிளனோதத்திற்காக" நியாயமற்ற முளறயில் சீனாவில் இேருக்கு ஆயுை் 

தை்டளன விதிக்கெ்ெட்டுை்ைது. 

❖ பெய்ஜிங் ெல்களலக் கழகத்தில் பேைிெ்ெளடயாகெ் வெசிய முன்னாை் பொருைாதார 

வெராசிரியருக்கு 2014 இல் தை்டளன ேழங்கெ்ெட்டது. 

❖ ஐவராெ்பிய நாடாளுமன்றத் தளலேரான வடவிட் சவசாலி என்ெேர ் உடனடியாக 

இல்ஹாம் வடாடிளய விடுவிக்குமாறு சீனாளே ேலியுறுத்தியதுடன், சீனாவில் 

சிறுொன்ளமயினர ் உரிளமகளை (முஸ்லிம்கை்) மதிக்க வேை்டும் என்றும் 

சீனாவிற்கு அளழெ்பு விடுத்தார.் 

உய்குரக்ள் 

❖ உய்குரக்ை் பெரும்ொலும் சீனாவின் சின்ஜியாங் மாகாைத்தில் ோழும் ஒரு முஸ்லீம் 

இன சிறுொன்ளமயினர ்ஆேர.் 

❖ அேரக்ை் அங்குை்ை மக்கை்பதாளகயில் 45% என்ற அைவில் உை்ைனர.் 

❖ சீனாவின் பதற்வக உை்ை திபெத்ளதெ் வொன்று சின்ஜியாங் அதிகாரெ்பூரே்மாக 

சீனாவிற்குை் இருக்கும் ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற பிராந்தியமாக அறிவிக்கெ்ெட்டுை்ைது. 

❖ அம்னஸ்டி இன்டரவ்நஷனல் மற்றும் மனித உரிளமகை் கை்காைிெ்ெகம் ஆனது  

‘அதிகமான உய்குரக்ளை சிளறயில் அளடத்தல்’ என்ெது குறித்த ஒரு ஆேைம் சாரந்்த 

அறிக்ளகளய ஐ.நா குழுவிடம் சமரெ்்பிதத்ுை்ைது. 

❖ ‘ளகதிகை்’ எந்தக் குற்றசச்ாட்டும் இன்றி காலேளரயின்றி அங்கு சிளற  ளேக்கெ் 

ெட்டுை்ைதாக உலக உய்குர ்காங்கிரஸ் தனது அறிக்ளகயில் பதரிவித்துை்ைது. 

 

          

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

