
•   
•    
 

 
 

நவம்பர் – 02 

TNPSC துளிகள் 

❖ புது தில்லியில் நடைபெற்று வரும் சரவ்தேச சூரியஒளிக் கூை்ைடமெ்பின் (International 

Solar Alliance - ISA) இரண்ைாவது அமரவ்ில், எரிே்திரியா மற்றும் பசயிண்ை் கிை்டிஸ் & 

பநவிஸ் ஆகிய இரு நாடுகள் ISA கை்ைடமெ்பு ஒெ்ெநே்ே்தில் டகபயழுே்திை்டுள்ளன. 

o இது ISAவில் டகபயழுேத்ிை்ை பமாே்ே நாடுகளின் எண்ணிகட்கடய 83 ஆக 

உயரே்த்ுகின்றது.  

❖ போடலே் போைரப்ு ஒழுங்குமுடற ஆடணயமான TRAI (இநத்ியே் போடலே் போைரப்ு 

ஒழுங்குமுடற ஆடணயம் - Telecom Regulatory Authority of India) ஒரு அடைெ்ொனது 

சந்ோோரரால் ெதிலளிகக்ெ் ெைாமதலா அல்லது அந்ே அடைெ்பு நிராகரிகக்ெ் 

ெைாமதலா இருக்கும் சமயேத்ில் அே்போடலதெசி அடைெ்பிற்கான தநரேட்ே 

டகதெசிகளுக்கு 30 வினாடிகளாகவும்  ேடரவழி  (தலண்ை்டலன்) ேகவல்வை  

போடலதெசிகளுகக்ு 60 வினாடிகளாகவும் நிரண்யிேத்ுள்ளது. 

❖ சந்திரயான் -2 விண்கலே்தில் உள்ள CHACE-2 கருவியானது, சந்திரனின் நிலெ்ெரெ்பில் 

இருநத்ு சுமார ் 100 கிதலாமீை்ைர ் உயரேத்ில் ஆரக்ான் - 40 என்ற வாயுவிடனக ்

கண்டுபிடிேத்ுள்ளோக இஸ்தரா பேரிவிேத்ுள்ளது.  

❖ இண்டிதகா நிறுவனமானது சரவ்தேச விமானெ் தொகக்ுவரேத்ுச ்  சங்கே்தில் 

(International Air Transport Association - IATA) உறுெ்பினராக தசரந்த்ுள்ளது. இது சரவ்தேச 

சநட்ேகளில் வலுவான கூை்டிடணவுகடள வளரக்க் அநே் விமான நிறுவனே்திற்கு 

உேவ இருக்கின்றது. 

o IATA என்ெது 290க்கும் தமற்ெை்ை விமானங்கடளெ் பிரதிநிதிேத்ுவெ் ெடுேத்ும் 

விமானே் போழில் துடறகக்ான ஒரு உலகளாவிய வரே்்ேகச ்சங்கமாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நீதிக் கடிகாரம் (பலகக) - மதராஸ் உயர ்நீதிமன்றதத்ின் மதுகரக் கிகள 

❖ மேராஸ் உயர ் நீதிமன்றேத்ின் மதுடரக் கிடளயின் நிரவ்ாகம்சார ் நீதிெதியான 

டி.எஸ்.சிவஞானம் என்ெவர ் நீதிமன்ற வளாகேத்ில் 'நீதிக் கடிகாரேட்ே (ெலடக)' 

திறந்து டவே்ோர.் 

❖ நீதிக் கடிகாரம் என்ெது பின்வரும்  ேகவல்கடளக் காை்டும் ஒரு ஒளி-உமிை் 

இருமுடனய (light-emitting diode - LED) காை்சிெ் ெலடகயாகும்.  

o நீதிமன்றங்களில் வைகக்ுகள் ோகக்ல் பசய்யெ் ெடுேல், நிலுடவயில் உள்ள 

வைகக்ுகள் மற்றும் நீதிமன்றங்களால் தீரே்த்ு டவகக்ெ்ெை்ை வைக்குகள் 

ஆகியவற்றின் அடிெ்ெடையில் நாடு முழுவதும் உள்ள அடனேத்ு 

நீதிமன்றங்களின் ேரவரிடச. 

o ெணியாற்றிக் பகாண்டிருக்கும் நீதிெதிகளின் பெயரக்ள். 

o நீதிெதிகளின் பசயல்ொடுகள் அடிெ்ெடையில் அவரக்ளது ேரவரிடச. 

❖ இநே்க் கடிகாரே்தின் முக்கிய தநாகக்ம் நீதிே ் துடற சாரந்ே் ேகவல்கடளெ் 

ெரெ்புவதும் சாோரண மக்களுக்கு சை்ை விழிெ்புணரட்வ ஏற்ெடுேத்ுவதும் ஆகும். 

❖ இநத்ியா முழுவதும் உள்ள 3,350 நீதிமன்றங்களுக்குமான இந்ே தயாசடனயானது 2017 

ஆம் ஆண்டில் இந்தியெ் பிரேமரால் முன்பமாழியெ் ெை்ைது. 

❖ முேல் கை்ைமாக, இநே் நீதிக் கடிகாரங்கள் 24 உயர ் நீதிமன்றங்களில் நிறுவெ்ெை 
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இருக்கின்றன. பின்னர ் அது மற்ற அடனே்து நீதிமன்றங்களுக்கும் நீை்டிகக்ெ்ெை 

இருக்கின்றது. 

 

 

சகாந்தகக அருங்காட்சியகம், சிவகங்கக மாவடட்ம் – கீழடி 

❖ சிவகங்டக மாவை்ைேத்ில் உள்ள பகாந்ேடக கிராமே்தில் 12.21 தகாடி பசலவில் உலகே ்

ேரம் வாய்நே் அருங்காை்சியகேட்ே நிறுவே ்ேமிைக அரசு திை்ைமிை்டுள்ளது. 

❖ கீைடி அகை்வாராய்சச்ி இைே்திலிருநத்ு கண்டுபிடிகக்ெ்ெை்ை கடலெ் பொருை்கடள 

இநே் அருங்காை்சியகமானது காை்சிெ்ெடுே்ே இருக்கின்றது. 

❖ இது ேமிை்நாை்டின் வளமான கலாசச்ாரேட்ேயும் ொரம்ெரியேட்ேயும் முன்தனாக்கி 

எடுே்துச ்பசல்வேற்காகவும் பிரெலெ்ெடுேத்ு வேற்காகவும் நிறுவெ்ெை இருக்கின்றது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியா - செர்மனி உறவுகள் 

❖ பெரம்னியின் பிரேமரான ஏஞ்சலா பமரக்்கல் அரசாங்கங்களுக்கிடைதயயான 5வது 

உயரம்ை்ை ஆதலாசடனக் கூை்ைேத்ிற்காக (Inter-Governmental Consultations - IGC) 2019 ஆம் 

ஆண்டு அகத்ைாெர ் 31 ஆம் தேதி முேல் நவம்ெர ் 1 ஆம் தேதி வடர இந்தியாவுகக்ு 

வருடக புரிநத்ுள்ளார.் 

❖ ‘தமக் இன் இந்தியா மிை்ைல்ஸ்ைாண்ை்’ (Make in India Mittelstand - MIIM) என்ற திை்ைே்தின் 

பவற்றிடய பிரேமர ்தமாடியும் பெரம்னியின் பிரேமரான பமரக்க்லும் வரதவற்றனர.் 

❖ MIIM ஆனது 135கக்ும் தமற்ெை்ை பெரம்னியின் மிை்ைல்ஸ்ைாண்ை் மற்றும் குடும்ெ 

நிறுவனங்களுக்கு உேவியுள்ளது. 

❖ பெரம்ன்-இந்தியன் ஸ்ைாரை்அ்ெ் ெரிமாற்றுே் திை்ைே்தின் (German Indian Start up Exchange 

Program - GINSEP) கீை் தமற்பகாள்ளெ்ெை்ை பவற்றிகரமான ெணிடய அவரக்ள் 

அங்கீகரிே்ேதோடு, “பநகஸ்்ை் ஸ்பைெ் இநத்ியா” (Next Step India) என்று அடைகக்ெ்ெடும் 

இநத்ியாவில் பெரம்னிய ஸ்ைாரை்் அெ்களுகக்ான ஒரு திை்ைேட்ே அறிமுகெ் 

ெடுேத்ியடேயும்  வரதவற்றனர.்  

 

ராதெஷ் பூஷண் இந்திய ஆட்சிப் பணி, செயலாளர் (பாதுகாப்பு) 

❖ ேற்தொது அடமசச்ரடவச ்பசயலகே்தில் பசயலாளராக (ஒருங்கிடணெ்பு) இருக்கும் 

1987 ஆம் ஆண்டு பீகார ் பிரிடவச ் தசரந்ே் இநத்ிய ஆை்சிெ் ெணி அதிகாரியான 

ராதெஷ் பூஷணுக்கு கூடுேல் பொறுெ்ொக அடமசச்ரடவ பசயலகே்தில் பசயலாளர ்

(ொதுகாெ்பு) பொறுெ்பு வைங்கெ்ெை்டுள்ளது. 

❖ சிறெ்புெ் ொதுகாெ்புெ் ெடையின் (SPG – Special Protection Group) நிரவ்ாகே் ேடலவர ்

பசயலாளர ்(ொதுகாெ்பு) ஆவார.் 

❖ இநத்ியாவிலும் பவளிநாடுகளிலும் பிரேமர ் தமாடி, முன்னாள் பிரேமரக்ள் மற்றும் 

அவரக்ளது பநருங்கிய குடும்ெ உறுெ்பினரக்ள் ஆகிதயாரின் ொதுகாெ்பு 

ஏற்ொடுகடள உன்னிெ்ொகக் கண்காணிக்கும் ெணிடய இவர ்தமற்பகாள்கின்றார.் 

❖ தமலும் மாநில அரசுகள் மற்றும் மே்தியக் காவல் ெடையினர ் ஆகிதயாரால்  

குறுகக்ீை்ைழிெ்பிகடள (ொமரக்ள்) வாங்குவது போைரெ்ான பகாள்டகடயெ் பொறுே்ே 

வடரயில் அவர ்ஒரு ேடலடம அதிகாரியாகவும் ெணியாற்றுகின்றார.் 

 

நிதி உள்ளடக்கல் - இந்தியா 5வது இடம் 

❖ பொருளாோர நுண்ணறிவுெ் பிரிவு (Economist Intelligence Unit - EIU) மதிெ்பீை்டின்ெடி, 

வளரந்த்ு வரும் நாடுகளிடைதய நிதி உள்ளைகக்ே்தில் ஐந்ோவது உகநே் சூைடலக ்

பகாண்டுள்ள நாடு இந்தியா ஆகும். 

❖ நிதி உள்ளைகக்ல் குறிேே் அேன் உலகளாவிய நுண்ம அறிகட்கயானது உலகளவில் 

பொருளாோர ொரட்வயாளரக்ளால் மிகவும் மதிகக்ெ் ெடுகின்றது. 

❖ இநே்ே் ேரவரிடசயின் முேலாவது ெதிெ்ொனது 2007 ஆம் ஆண்டில்  பவளியிைெ்ெை்ைது. 

❖ EIU இன் ஆய்வானது நான்கு அடிெ்ெடை அளவுருகக்டள கணக்கில் எடுே்துக ்

பகாள்கின்றது: 

o வங்கிெ் ெணி அல்லாேவரக்ள் மின்னணு ெணேட்ே வைங்க முடியுமா என்ெது 

குறிே்ே அளவுரு. 
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o நிதிச ்தசடவ முகவரக்ளின் இருெ்பு 

o ேளரா ஊகக்ேத்ின் காரணமாக சரியான அளவுள்ள வாடிகட்கயாளர ்

o திறனுள்ள நிதியியல் நுகரத்வார ்ொதுகாெ்பு. 

 

சபகாசூஸ்  ஒற்றியறி சமன்சபாருள் (ஸ்கபதவர்) 

❖ இநே் ஆண்டின் போைகக்ேத்ில் இநத்ியாவில் "ெே்திரிடகயாளரக்ள் மற்றும் மனிே 

உரிடம ஆரவ்லரக்ள்" குறிேத்ு உளவு ொரெ்்ெேற்காக பிரெலமான ேகவல் ெரிமாற்றே ்

ேளமான வாை்ஸ் அெ் பசயலி ெயன்ெடுே்ேெ் ெை்ைது என்று பேரிவிகக்ெ் ெை்டுள்ளது. 

❖ பெகாசூஸ் என்ற ஒற்றியறி பமன்பொருடளெ் (ஸ்டெதவர)் ெயன்ெடுே்தி இந்ேக ்

கண்காணிெ்பு தமற்பகாள்ளெ் ெை்டுள்ளது. 

❖ பெகாசூஸ் என்ெது டகதெசி சாேனங்களில் ஊடுருவக் கூடிய ஒரு ஸ்டெதவர ்ஆகும். 

❖ இது "மிகவும் அதிநவீன” திறன்தெசி ஸ்டெதவரக்ளில் ஒன்றாகக் கருேெ் ெடுகிறது. 

❖ இது இஸ்தரலிய இடணய பமன்பொருள் நிறுவனமான என்எஸ்ஓ குழுமே்ோல் 

உருவாக்கெ் ெை்டுள்ளது. 

❖ என்எஸ்ஓ குழுமமானது பைல் அவிவ் நகரில் உள்ள இது “கண்காணிெ்புே ்

போழில்நுை்ெேத்ில்" நிபுணேத்ுவம் பெற்ற ஒரு இடணய வழிக் குற்றெ்  ொதுகாெ்பு 

நிறுவனமாகும். 

 

இது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது? 

❖ பசய்திச ்சுரண்ைல் இடணெ்டெ அனுெ்புவேன் மூலம் பெகாசூஸ் பசயல்ெடுகின்றது. 

❖ அந்ேக் குறிபிை்ை ெயனர ் இநே் இடணெ்டெ அழுேத்ினால், கண்காணிெ்டெ 

அனுமதிக்கும் மால்தவர ் அல்லது குறியீைானது அந்ேெ் ெயனரின் போடலதெசியில் 

நிறுவெ் ெடும். 

❖ பெகாசூஸ் நிறுவெ் ெை்ைதும், இநே்ே் ேகவல் திருை்டை தமற்பகாள்ெவர ் அந்ேெ் 

ெயனரின் போடலதெசியில் உள்ள முழுடமயான ேகவடலெ் பெறுவார.் 
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சபண்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பற்ற மாநிலம் உத்தரப் பிரததெம்: NCRB 2017 

ஆம் ஆண்டுத் தரவு 

❖ இநே் அறிகட்கயின்ெடி, நாை்டில் பெண்களுகக்ு எதிராக 3.59 லை்சம் குற்ற வைக்குகள் 

ெதிவாகியுள்ளன. அவற்றில் 56,011 வைக்குகளுைன் உேே்ரெ் பிரதேசம் இந்ேெ் 

ெை்டியலில் முேலிைேத்ில் உள்ளது. 

❖ அடேே் போைரந்த்ு மகாராஷ்டிராவில் 31,979 குற்ற வைகக்ுகளும் தமற்கு வங்கே்தில் 

30,002 வைக்குகளும் ெதிவாகியுள்ளன. 

❖ இநே் அறிகட்கயின் ெடி, ‘பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம்’ என்ெேன் வடரயடறயில் 

பகாடல, கற்ெழிெ்பு, வரேை்சடண மரணம், ேற்பகாடல பசய்ேல், அமிலே் ோக்குேல், 

பெண்களுக்கு எதிரான பகாடுடம மற்றும் கைேே்ல் ஆகியடவ அைங்கும். 

❖ தேசிய குற்ற ஆவணக் காெ்ெகே்தின் (National Crime Records Bureau - NCRB) ெடி, 2017 ஆம் 

ஆண்டில் புதனவில் உள்ள ேங்கும் விடுதிகள் பெண்களுகக்ு மிகவும் 

ொதுகாெ்ெற்றோக இருந்ேன. இதில் 26 ொலியல் துன்புறுே்ேல்கள் ெதிவாகியுள்ளன. 

அடேே் போைரந்்து மும்டெ (24 ொலியல் துன்புறுேே்ல்கள்) நகரமானது பெண்களுக்கு 

மிகவும் ொதுகாெ்ெற்றோக இருக்கின்றது. 

❖ ெணியிைே்தில் துன்புறுேே்ல், பொதுெ் தொக்குவரே்து, ேங்குமிைம் மற்றும் விடுதிகள் 

உள்ளிை்ை பிற இைங்கள் உள்ளிை்ை இருெ்பிைேட்ே அடிெ்ெடையாகக் பகாண்ை 

ொலியல் துன்புறுேே்ல் குறிே்ே ேகவல்கடள NCRB வைங்குவது இதுதவ முேல் 

முடறயாகும். 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

சபாதுெ ்சுகாதார அவெர நிகல - சடல்லியில் காற்றின் தரம் 

❖ கடுடமயான மாசு அளவானது ஐந்ோவது நாளாக தேசியே ் ேடலநகரெ் ெகுதிடய 

(National Capital Region - NCR) போைரந்த்ு மூசச்ுே ் திணறச ் பசய்துள்ளோல் தில்லி 

அதிகாரிகள் பொதுச ்சுகாோர அவசர நிடலடய அறிவிேத்ுள்ளனர.் 

❖ சுற்றுசச்ூைல் மாசு (ேடுெ்பு மற்றும் கை்டுெ்ொடு) ஆடணயே்தின் (Environment Pollution 

(Prevention and Control) Authority - EPCA) ேடலவரான பூதர லால் என்ெவரின் கூற்றுெ் ெடி, 

காற்றின் ேரமானது இெ்தொது கடுடமயான ொதிெ்பு + என்ற நிடலயில் இருக்கின்றது. 

❖ தீொவளியிலிருநத்ுே் தேசியே் ேடலநகரெ் ெகுதியில் நுண்மே் துகள்கள் 2.5ன்  

பசறிவானது (particulate matter - PM) மிகவும் அொயகரமான நிடலடய எை்டியுள்ளது. 

❖ மே்தியெ் புவி அறிவியல் அடமசச்கேத்ின் காற்றின் ேரம் & வானிடல முன்னறிவிெ்பு 

மற்றும் ஆராய்சச்ி (SAFAR - System of Air Quality and Weather Forecasting and Research) 

அடமெ்பின் ெடி, PM2.5ன் பசறிவானது அேன் மிக உயரந்ே் அளவான 411 என்ற 

அளடவே் போை்டுள்ளது. 

❖ காற்றுே் ேரக் குறியீைானது (AQI - Air Quality Index) பின்னர ்484 (கடுடமயான) மற்றும் 550 

(கடுடமயான+) என்ற நிடலகடள எை்டியுள்ளது. 

❖ காசியாொே், பநாய்ைா மற்றும் கிதரை்ைர ் பநாய்ைாவில் AQI ஆனது 688 என்ற 

“ஆெே்ோன” நிடலக்கு உயரந்த்ுள்ளது. 

❖ தில்லியின் மாசுொை்டில் உயிரி எரிபொருளின் ெங்கானது மதிெ்பிைெ்ெை்ை 25%  

அளவிற்கு மாறாக  46% என்ற அளவிற்கு அதிகரிேத்ுள்ளது. 

❖ ெஞ்சாெ் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் ெயிர ் எரிெ்ொனது 

அதிகரிே்துள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தமிழ்நாடு தினம் - நவம்பர் 1 

❖ 1956 ஆம் ஆண்டில் பமாழிவாரி மாநிலச ் மறுசீரடமெ்பிற்குெ் பின்னர ் ஆறு 

ேசாெ்ேங்கள் கழிேத்ு முேல்முடறயாக, ேமிை்நாடு மாநில நிறுவன தினமானது 

நவம்ெர ்1 அன்று பகாண்ைாைெ் ெை்ைது. 

❖ 1956 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர ்1 ஆனது 1956 ஆம் ஆண்டின் மாநில மறுசீரடமெ்பு சை்ைம் 

நடைமுடறக்கு வநே் பின்னர,் ேமிைகம் என அடைக்கெ்ெடும் ேற்தொடேய 

நிலெ்ெரெ்பு முநட்ேய மேராஸ் மாகாணே்திலிருந்துெ்  பிரிகக்ெ்ெை்ை நாடளக ்

குறிக்கின்றது. 

❖ இநே் நிலெ்ெரெ்பிற்கு  மேராஸ் மாநிலம் என்று பெயரிைெ் ெை்ைது. 

❖ ஒரு நாைாளுமன்ற உறுெ்பினராக மடறந்ே ேமிைக முேல்வர ்அறிஞர ்அண்ணா, இந்ே 

தகாரிகட்ககக்ாக நாைாளுமன்றே்தில் குரல் எழுெ்பினார.் இநே்க் தகாரிகட்கடய 

வலியுறுேத்ிெ் ெல ேமிை் அறிஞரக்ளும் அேற்காக குரல் பகாடுேே்னர.் 

❖ 1967 ஆம் ஆண்டில், அறிஞர ்அண்ணா மாநில முேலடமசச்ராக ெேவியில் அமரந்்ோர.்  

❖ அேன் பின்னர ் 1969 ெனவரி 14 ஆம் தேதி முேல்  மாநிலே்தின் பெயர ் அதிகாரெ் 

பூரவ்மாக ேமிை்நாடு என்று பெயர ்மாற்றெ்ெை்ைது. 
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வகை பெயர் 

சின்னம் திருவில்லிபுே்தூர ்ஆண்ைாள் தகாவில் 

பமாழி ேமிை் 

விலங்கு வடரயாடு 

ெறடவ மரகேெ் புறா 

மலர ் பசங்காந்ேள் மலர ்

மரம் ெடன மரம் 

ெைம் ெலா 

ொைல் ேமிை்ே் ோய் வாை்ே்து 

விடளயாை்டு கெடி 

நைனம் ெரே நாை்டியம் 

ெை்ைாம்பூசச்ி ேமிை் மறவன் 
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