
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 03 

TNPSC துளிகள் 

 தமிழ்நாடு நகராட்சி நிரவ்ாக அமைசச்கைானது “பந்திகூட்” என்ற சிலந்தி வமக 

ரராரபாமவ அதிகாரப் பூரவ்ைாகப் பயன்படுத்தத ்ததாடங்கியுள்ளது. இது துப்புரவுத ்

ததாழிலாளரக்ளால்   சாக்கமட வாயிற் புமழகமளச ் சுதத்ை் தசய்யப் 

பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

o இந்த ரராரபா ஆனது ஒரு சாக்கமட வாயிற் புமழயின் வழியாக 30 அடி வமர 

தசன்று, அங்கு திரட்டப்பட்டுள்ள கழிவுகமளச ்ரசகரிக்க இருக்கின்றது. 

 அதைரிக்காவின் ஓரிகானில் தயாரிக்கப்பட்ட “ரராக் ரிவர ்ப்ளூ” என்று தபயரிடப்பட்ட 

கரிை நீல பாலாமடக் கட்டியானது வருடாந்திர உலக பாலாமடக் கட்டி விருதுகளில் 

உலகின் சிறந்த பாலாமடக் கட்டி என தபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவின் முதலாவது நான்கு ரைல்தாங்கு (ரைலடுக்கு) ரபாக்குவரதத்ுக் 

கட்டமைப்மப ைகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் கட்டமைக்க இந்திய ரதசிய 

தநடுஞ்சாமல ஆமையை் (National Highways Authority of India - NHAI) பரிந்துமரதத்ுள்ளது. 

 ைகாராஷ்டிராவின் முன்னாள் காவல்துமற இயக்குநரான டி.டி. பட்சல்கிகர ்துமை 

ரதசியப் பாதுகாப்பு ஆரலாசகராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

 சரவ்ரதச புகழ்தபற்ற ைைல் ஓவியக்  கமலஞரான ஒடிசாமவச ்ரசரந்்த பதை்ஸ்ரீ விருது 

தபற்ற சுதரச்ன் பட்நாயக் என்பவர ் ைதிப்புமிக்க 2019 ஆை் ஆை்டின் இத்தாலிய 

ரகால்டன் ைைற் கமல விருதுக்குத்  ரதரவ்ு தசய்யப் பட்டுள்ளார.் 

o இத்தாலியில் நமடதபறவிருக்குை் சரவ்ரதச ஸ்ரகாரானா ைைல் ரநட்டிவிட்டி 

(பிறப்பிட) திருவிழாவின் ரபாது இவர ்தகௌரவிக்கப்பட இருக்கின்றார.் 

 இந்தியா ைற்றுை் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளால் இமைந்து உருவாக்கப்பட்ட பிரை்ரைாஸ் 

மீதயாலி ஏவுகமைமய வாங்குவதில் ஆரவ்ைாக இருப்பதாக பிலிப்மபன்ஸ் ராணுவை் 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்தியக் கடற்பமட ரபாரக்் கப்பலான ஐ.என்.எஸ் சஹ்யாத்ரி ைைிலாவிற்கு 

பயைை் ரைற்தகாை்ட ரபாது, பிரை்ரைாஸ் ஏவுகமைமய பிலிப்மபன்ஸ் 

ராணுவதத்ிற்கு விற்பமன தசய்வது குறித்து இந்தியா ைற்றுை் பிலிப்மபன்ஸ் 

நாடுகமளச ்ரசரந்்த அதிகாரிகள் விவாதிதத்னர.் 

 ரநாவாக் ர ாரகாவிச ்பாரிஸ் ைாஸ்டரஸ்் ரபாட்டித ்ததாடரின் ஐந்தாவது முதுநிமலப் 

பட்டத்மத தவன்றுள்ளார.் இவர ்இறுதிப் ரபாட்டியில் கனடா நாட்மடச ்ரசரந்்த இளை் 

வீரரான தடனிஸ் ஷரபாவரலாவிற்கு எதிராக விமளயாடினார.் 

o இந்த தவற்றி இந்தப் பருவத்தில் ர ாரகாவிசச்ின் ஐந்தாவது தவற்றியாகுை். 

இதற்கு முன்பு இவர ்இந்தப் பருவதத்ில் விை்பிள்டன், அதைரிக்க ஓபன், ைாட்ரிட் 

ஓபன் ைற்றுை் ரடாக்கிரயா ஓபன் ஆகிய ரகாப்மபகமள தவன்றுள்ளார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ககாயில் பிரொதம் - BHOG ொன்றிதழ் 

 விமரவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரகாவில்களில் பக்தரக்ளுக்கு வழங்கப் படுை் லட்டு, 

முறுக்கு, வமட ைற்றுை் பிற உைவு வமக ரபான்ற பிரசாதங்கள் சிறந்த தரத்துடன் 

இருக்க ரவை்டுை். 

 ைாநில உைவுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் ைருந்து நிரவ்ாகைானது இந்து சைய அறநிமலயத ்
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துமறயின் கீழ் உள்ள ரகாவில்கள் BHOG தர சான்றிதமழப் தபற ரவை்டுை் என்று 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 கடவுளுக்குச ்  சுகாதாரைான உைவு பமடதத்ல் (BHOG - Blissful Hygiene Offering to God) 

என்ற சான்றிதழானது இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் தர நிரை்ய 

ஆமையத்தால் (FSSAI - Food Safety and Standards Authority of India) வழங்கப் படுகின்றது. 

 ரகாவில்களில் வழங்கப்படுை் பிரசாதங்கள் ைற்றுை் சாப்பிடக் கூடிய தபாருட்கள் 

உைவுப் பாதுகாப்பு ைற்றுை் தரநிமலச ்சட்டை், 2006 என்ற சட்டத்தின் கீழ் வருகின்றன. 

  

சிவப்பு நிலப்பட ஏடு மற்றும் CFLOWS – சென்னன: சவள்ள முன்சனெெ்ரிக்னக 

 இந்தியத் துமைக் குடியரசுத் தமலவர ்சமீபத்தில் தசன்மனயில் ‘சிவப்பு நிலப்பட ஏடு 

தசயல் திட்ட வமரபடை்’ ைற்றுை் கடரலார தவள்ள எசச்ரிக்மக அமைப்புச ் தசயலி 

(Coastal Flood Warning System App - CFLOWS) ஆகியவற்மறத் ததாடங்கி மவதத்ார.் 

 சிவப்பு நிலப்பட ஏடு என்பது தசன்மனயில் திறை்பட தவள்ளத்மதத் தடுப்பதற்கு 

தமிழக அரசிற்கு உதவுவதற்காக ைத்திய புவி அறிவியல் அமைசச்கத்தால் 

தயாரிக்கப்பட்ட இரத வமகமயச ்ரசரந்்த முதலாவது ைதிப்பீடு ஆகுை். 

 இந்த நிலப்பட ஏடானது தவவ்ரவறு ைமழக் காலங்களுக்கான சாத்தியைான நிகழ்ரநர 

நிலவரங்கமளக் தகாை்டிருக்குை். இது தவள்ளதம்தத் தடுதத்ல், மீட்பிற்கான தயார ்

நிமல, அதற்கான தசயல்பாடுகள் ைற்றுை் ரைலாை்மை அை்சங்கள் ஆகியவற்மற 

ரநாக்கங்களாகக் தகாை்டுள்ளது. 

 CFLOWS-CHENNAI என்பது ஒரு முழுமையான, இமைய புவியியல் தகவல் 

முமறமைமய அடிப்பமடயாகக் தகாை்ட ஒரு தீரவ்ு சாரந்்த ஆதரவு அமைப்பாகுை். 

தவள்ளதத்ிற்கு முன் அவற்மறத் தடுத்தல் குறித்த திட்டமிடல் 

நடவடிக்மககளுக்காகவுை் நிவாரைப் பைிகள் ரபான்ற அை்சங்களுக்காகவுை் 

நிகழ்ரநரத்தில் இமதப் பயன்படுத்தலாை். 

 

கதசியெ ்செய்திகள் 

உணவுப் பாதுகாப்பு மித்ரா & உணவு உரினம உனற 

 உலக உைவு தினத்மத முன்னிட்டு ைதத்ிய சுகாதார ைற்றுை் குடுை்ப நலத் துமற 

அமைசச்ரான டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் ஒரு “உைவு உரிமை” ர ாலா (மப) ைற்றுை் 

“உைவு உரிமை” உமற ஆகியவற்மறத் ததாடங்கி மவத்தார.் 

 இந்த ஆை்டின் உலக உைவு தினதத்ின் (அக்ரடாபர ்16) கருப்தபாருள், ‘சுழியப் பட்டினி 

உலகத்திற்கான ஆரராக்கியைான உைவுகள்’ என்பதாகுை். 

 இந்த நிகழ்மவக் குறிக்குை் வமகயில், டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன், உைவுப் பாதுகாப்பு 

நிரவ்ாகத்மத வலுப்படுத்த “உைவு உரிமை உமற” ைற்றுை் “உைவு உரிமை ர ாலா 

(மப)” ஆகியவற்றுடன் ‘உைவுப் பாதுகாப்பு மித்ரா’ என்ற திட்டத்மதயுை் ததாடங்கி 

மவத்தார.் 

 

நிகழ்கநர ரயில் தகவல் அனமப்பு 

 ததற்கு - ைத்திய ரயில்ரவயின் சுைார ் 500 பயைியர ் ரயில் என்ஜின்கள் புதிதாக 

உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்ரநர ரயில் தகவல் அமைப்புடன் (Real-time Train Information System 

- RTIS) தபாருதத்ப் பட்டுள்ளன. 

 இந்த ரயில்களின் பயைை் முழுவதிற்குை் அவற்றின் துல்லியைான ரவகத்மதயுை் 
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இயக்கத்மதயுை் கை்காைிக்க RTIS பயன்படுதத்ப் படுை். 

 இது இஸ்ரரா – இந்திய விைான நிமலயங்கள் ஆமையத்தின் புவியிடங் காட்டி 

உதவியுடன் தசயல்படுை் தபரிதாக்கப்பட்ட புவியியல்சார ் வழிதசலுதத்ல் 

அமைப்பான இந்தியாவின் “ககன்” அமைப்பின் உதவியுடன் ரயில்ரவ தகவல் 

அமைப்பு மையதத்ால் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

  

டஸ்ட்லிக் - 2019: இந்தியா மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் ஆகிய 

நாடுகளுக்கினடகயயான முதலாவது கூட்டுப் பயிற்சி 

 இந்தியா ைற்றுை் உஸ்தபகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கிமடரயயான முதலாவது 

கூட்டுப் பயிற்சியான டஸ்ட்லிக் - 2019 என்ற பயிற்சியின் ததாடக்க நிகழ்விற்கு ைத்திய 

பாதுகாப்புத் துமற ரா ்நாத் சிங் ைற்றுை் உஸ்தபகிஸ்தான் பாதுகாப்புத் துமற 

அமைசச்ர ்ஆகிரயார ்தமலமை தாங்கினர.் 

 தீவிரவாத எதிரப்்பு நடவடிக்மககளின் மீது கவனை் தசலுத்துை் இந்த கூட்டு இராணுவப் 

பயிற்சியானது நவை்பர ் 4 ஆை் ரததி ததாடங்கி நவை்பர ் 13 ஆை் ரததி வமர 

தாஷ்கை்டிற்கு அருகிலுள்ள சிரச்ச்ிக் பயிற்சி பகுதியில் நடத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்தியப் பாதுகாப்புத் துமற அமைசச்ர ் மூன்று நாள் அரசுமுமறப் பயைைாக 

உஸ்தபகிஸ்தான் தசன்றுள்ளார.் 

 கடந்த 15 ஆை்டுகளில் உஸ்தபகிஸ்தானுக்கு இந்திய பாதுகாப்புத் துமற அமைசச்ர ்

ஒருவர ்பயைை் ரைற்தகாள்வது இதுரவ முதல் முமறயாகுை். 

 

கதசிய நீரவ்ழிப் பானத – 2ல் முதலாவது ெரக்குப் கபாக்குவரத்து 

 ஹால்டியா கப்பல் துமற வளாகத்திலிருந்து உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் பாமத – 2ன் (National 

Waterway - 2) வழிரய ஒரு முக்கிய தகாள்கல சரக்குக் கப்பலானது 2019 ஆை் ஆை்டு 

நவை்பர ் 4 ஆை் ரததியன்று குவஹாத்தியின் பாை்டுவில் உள்ள இந்திய உள்நாட்டு 

நீரவ்ழி ஆமையத்தின் (IWAI - Inland Waterways Authority of India) முமனயத்திற்குச ்தசல்ல 

இருக்கின்றது. 

 இந்த 12-15 நாட்கள் பயைைானது பின்வருவனவற்றின் வழிரய தசல்லுை் ஒரு 

ஒருங்கிமைந்த உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் ரபாக்குவரதத்ு ஆகுை். 

o ரதசிய நீரவ்ழிப் பாமத - 1 (கங்மக நதி) 

o ரதசிய நீரவ்ழிப் பாமத - 97 (சுந்தரவனக் காடுகள்) 

o இந்தியா – வங்க ரதச தநறிமுமறப் பாமத (Indo Bangladesh Protocol - IBP) ைற்றுை் 

o ரதசிய நீரவ்ழிப் பாமத - 2 (பிரை்ைபுத்ரா நதி) 

 இந்த உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் ரபாக்குவரத்துப்  பாமதயில், அதாவது NW-2 இல் 

முதன்முதலில் ரைற்தகாள்ளப்படுை் தகாள்கல சரக்குப் ரபாக்குவரதத்ு இதுரவயாகுை். 
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IBP பற்றி 

 இந்தியாவிற்குை் வங்க ரதசதத்ிற்குை் இமடயிலான உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் ரபாக்குவரத்து 

ைற்றுை் வரத்த்கை் ததாடரப்ான ஒப்பந்தைானது (PIWTT - Protocol on Inland Water Transit and 

Trade) 2018 ஆை் ஆை்டில் மகதயழுதத்ானது. 

 இரு நாடுகமளச ்ரசரந்்த கப்பல்களின் மூலை் இரு நாடுகளுக்குை் இமடயில் சரக்குப் 

ரபாக்குவரதத்ிற்கு ரவை்டி அவற்றின் நீரவ்ழிகமளப் பயன்படுதத்ுவதற்காக பரஸ்பர 

நன்மை பயக்குை் முமறகமள இது அனுைதிக்கின்றது. 

 IBP பாமதயானது NW - 1ன் தகால்கத்தாவிலிருந்து (இந்தியா) NW - 2ன் (பிரை்ைபுத்ரா 

நதி) சில்காட் (அசாை்) ைற்றுை் NW - 16ன் (பராக் நதி) கரிை்கஞ்ச ் (அசாை்) ஆகியமவ 

வமர நீை்டுள்ளது. 

 

ெரவ்கதெெ ்செய்திகள் 

ெவுதி அரம்ககா - மிகப்சபரிய ஆரம்பப் சபாது வழங்கல் 

 சவுதி அரரபியாவின் ஒரு மிகப்தபரிய அரசுக்குச ் தசாந்தைான எை்தைய் 

நிறுவனைானது இறுதியாக அதன் ஆரை்பப் தபாது வழங்கமலத் (Initial Public Offering - 

IPO) ததாடங்கியுள்ளது. 

 இந்நிறுவனத்தின் ைதிப்பு சுைார ்1.5 டிரில்லியன் டாலரக்ள் ஆகுை். இது அதன் ைதிப்மப 

20 பில்லியன் டாலரக்ள் முதல் 40 பில்லியன் டாலரக்ள் வமர உயரத்த்ுவமத 

ரநாக்கைாகக் தகாை்டுள்ளது. 

 எரிசக்தி அல்லாத ததாழில் துமறகமள உருவாக்குவதற்குை் வருவாய் முமறகமள 

பல்வமகப் படுதத்ுவதற்குை் ரவை்டிய பில்லியன்கமள திரட்டுவதன் மூலை் சவூதியில் 

ஒரு வலுவான தபாருளாதாரச ் சீரத்ிருதத்ங்கமள ரைற்தகாள்ள IPO வடிவமைக்கப் 

பட்டுள்ளது. 
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 இது ரபான்ற முமறயில் திரட்டப்பட்ட மிக அதிக அளவு நிதியானது சீனாவின் 

மின்னணு - வைிக நிறுவனைான அலிபாபா (2014 ஆை் ஆை்டில் நியூயாரக்்கில் 25 

பில்லியன் அதைரிக்க டாலர)் நிறுவனத்திடை் உள்ளது.  

 

ெரவ்கதெ அணுெக்தி அனமப்பின் புதிய சபாது இயக்குநர ்

 சரவ்ரதச அணுசக்தி அமைப்பின் (International Atomic Energy Agency - IAEA) வாரியைானது 

ரஃரபல் கிராஸிமய அதன் தபாது இயக்குநராக நியமிதத்ுள்ளது. 

 அவர ் தற்ரபாது ஆஸ்திரியாவிற்கான அரத் ன்டினாவின் தூதராகவுை் IAEA உட்பட 

வியன்னாவில் உள்ள சரவ்ரதச அமைப்புகளுக்கான அந்நாட்டின் நிரந்தரப் 

பிரதிநிதியாகவுை் உள்ளார.் 

 1957ஆை் ஆை்டில் IAEA நிறுவப் பட்டதிலிருந்து அதன் ஆறாவது தமலவராக புதிய 

தபாது இயக்குநர ்இருப்பார.் 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ஒடிொ - ெமூகப் பதிவு 

 அமனத்து நலத் திட்டங்களுக்குை் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடுை்ப விவரங்களின் ‘ஒற்மற 

மூலத்மத’ உருவாக்க, ஒடிசா ைாநில அரசு ஒரு சமூகப் பதிரவட்மடக் தகாை்டு வர 

முடிவு தசய்துள்ளது. 

 அை்ைாநில அரசானது புதிய திட்டத்மத வகுக்கவுை் பயனாளிமய இலக்காகக் 

தகாள்ளவுை் குடிைகனின் சமூக - தபாருளாதாரத் தரமவ அணுகுவதன் மூலை் சிறந்த 

பயனாளிகமள அமடயாளை் காை்பமத ரநாக்கைாகக் தகாை்டுள்ளது. 

 இந்தப் பதிவகைானது இலக்காக உள்ள பயனாளிகமள அமடயாளை் கை்டு, 

ரபாலியான ைற்றுை் தகுதியற்றப் பயனாளிகமள கமளதயடுக்குை் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 விவசாயிகளுக்கான அை்ைாநிலதத்ின் முதன்மைத் திட்டைான ‘கலியா’ என்ற  

திட்டதத்ின் கீழ் சமீபத்தில் 3.41 லட்சை் தகுதியற்ற பயனாளிகளுக்கு ₹170 ரகாடி 

ைானியை் வழங்கப் பட்டதால் இந்த நடவடிக்மக தற்ரபாது முக்கியதத்ுவை் தபறுகிறது. 

 

புத்த மதக் கட்டிடம் இடிபாடு - சதாட்டலசகாண்டா, ஆந்திரப் பிரகதெம் 

 ஆந்திரப் பிரரதசத்தின் விசாகப் பட்டினை் அருரகயுள்ள ததாட்டலதகாை்டாவின் 2000 

ஆை்டு பழமையான புத்த ைதப் பாரை்பரியத ் தளத்தின் ைஹாஸ்தூபை் ஒன்று 

சமீபதத்ில் தபய்த ைமழயின் ரபாது இடிந்து விழுந்தது. 

 இது சாதவாகனரக்ள் காலத்மதச ்ரசரந்்தமவ ஆகுை். 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக னெவ உணவுப்பழக்க தினம் - நவம்பர் 1 

 உலக மசவ உைவுப் பழக்க தினை் என்பது நவை்பர ்1 ஆை் ரததியன்று உலதகங்கிலுை் 

உள்ள மசவ உைவு உை்பவரக்ளால் தகாை்டாடப்படுை் ஒரு வருடாந்திர 

நிகழ்வாகுை். 

 உலக மசவ உைவுப் பழக்க தினைானது விலங்கு உரிமைகள் குறித்த விழிப்புைரம்வ 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. இது மசவ உைவுப் பழக்க வாழ்க்மக முமறமயப் பரவலாக 

ஏற்றுக் தகாள்வமத ஆதரிக்கின்றது. 

 ஐக்கிய ரா ்ஜியதத்ின் மசவ உைவுப் பழக்கச ்சமூகை் நிறுவப்பட்ட 50வது ஆை்டு 

நிமறமவ நிமனவு கூறுை் ஒரு முயற்சியாக, 1994 ஆை் ஆை்டில் பிரிட்டிமஷச ்ரசரந்்த 

ஒரு விலங்கு நல உரிமை ஆரவ்லரான லூயிஸ் வாலிஸ் என்பவரால் இந்த தினை்  

உருவாக்கப் பட்டது. 

 மசவ உைமவப் பின்பற்றுபவரக்ள் இமறசச்ி, முட்மட, பால் ைற்றுை் ரதன் ரபான்ற 

விலங்குகளிடமிருந்துப் தபறப்படுை் எமதயுை் பயன்படுதத்ுவமதத் தவிரக்்கிறாரக்ள். 
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