
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 04  

TNPSC துளிகள் 

 அம்மா இளைஞர ் விளையாட்டுத் திட்டத்ளதச ் சசயல்படுத்த தமிழக அரசு ரூ.76.24 

ககாடி நிதிளய ஒதுக்கியுை்ைது. 

o கபடி, ளகப்பந்து மற்றும் கிரிக்சகட் விளையாட்டுகைில் கவனம் 

சசலுத்துவதற்காக சமாத்தம் 12,524 கிராமப் பஞ்சாயதத்ுகை், 528 நகரப் 

பஞ்சாயதத்ுகைில் இந்தத் திட்டம் சசயல்படுத்தப்பட உை்ைது. 

 சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகைின் வாழ்வாதாரத்ளத கமம்படுத்துவதற்காக 5 

திட்டங்களைத் திறம்பட சசயல்படுதத்ியதற்காக 5 “ஸ்காட்ச ் ஆரட்ர ் ஆஃப் விருதுகை்” 

தமிழக விவசாயத் துளறக்கு வழங்கப்பட்டுை்ைன. 

 இந்தியப்  பிரதமர ் 2019  ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 1 அன்று பாங்காக்கில் தாய்லாந்து  

சமாழியில் 'திருக்குறை்' புதத்கத்ளத சவைியிட்டுை்ைார.் 

 ககாவாவில் நளடசபற இருக்கும் இந்தியாவின் 50வது சரவ்கதச திளரப்பட விழா என்ற 

விழாவில் தமிழ் நடிகர ் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு “ஐகான் ஆஃப் ககால்டன் ஜூபிலி விருது” 

என்ற விருது வழங்கி  சகௌரவிக்கப்பட  உை்ைார.் 

 சஜரம்னி நாட்டின் பிரதமர ் ஏஞ்சலா சமரக்்சகல் தமிழ்நாட்டின் கபாக்குவரத்துத ்

துளறயின் அரசுப் கபருந்துத் துளறளய சீரத்ிருத்த 200 மில்லியன் டாலரக்ளை சஜரம்னி 

வழங்குவதாக அறிவிதத்ுை்ைார.் 

 அக்கடாபர ் 25 ஆம் கததியுடன் முடிவளடந்த வாரத்தில் இந்தியாவின் அந்நியச ்

சசலாவணி இருப்பானது 1.832 பில்லியன் டாலர ்அதிகரித்து இதுவளரயல்லாத அைவில் 

442.583 பில்லியன் டாலராக அதிகரிதத்ுை்ைது. 

 99 வயதான கயாகா ஆசிரியர ்வி நானம்மாை் ககாளவயில் காலமானார.் 

o பத்மஸ்ரீ விருளதப் சபற்றுை்ை அவர ் "கயாகா பாட்டி" என்று அன்பாக 

அறியப்படுகிறார.் 

 எட்டு முளற ஒலிம்பிக் கபாட்டியில் சவன்றுை்ை இந்திய ஹாக்கி அணியானது 2020 

கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டிக்கு ரஷ்யாளவ வீழ்த்தித் தகுதி சபற்றுை்ைது. அதற்கு 

முன்னர ் இந்திய மகைிர ் அணியும் அசமரிக்காவிற்கு எதிராக சவன்றதன் மூலம் 

கடாக்கிகயா ஒலிம்பிக் கபாட்டிக்குத் தகுதி சபற்றுை்ைது. 

 எண்சணய் மற்றும் சதாளலத் சதாடரப்ு நிறுவனமான ரிளலயன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரஸ்ீ 

இந்தியாவில் முதன்முதலாக ரூ.9 லட்சம் ககாடி மதிப்புை்ை சந்ளத மூலதனத்ளத 

எட்டியுை்ைது. கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ரூ.8 லட்சம் ககாடிளய எட்டிய முதல் 

நிறுவனமும் இதுகவ ஆகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் புதிய அரசியல் வரரபடம் 

 ஜம்மு-காஷ்மீர ் மாநிலத்ளத மறுசீரளமத்தப் பின்னர ் இந்தியாவின் புதிய அரசியல் 

வளரபடத்ளத மத்திய உை்துளற அளமசச்கம் சவைியிட்டுை்ைது. 

 இந்தியாவின் புதிய வளரபடம் 28 மாநிலங்களையும் 9 யூனியன் பிரகதசங்களையும் 

சகாண்டுை்ைது. 

 இந்தியாவின் இந்த இரண்டு புதிய யூனியன் பிரகதசங்களும் 2019 ஆம் ஆண்டு 

அக்கடாபர ்31 அன்று முளறயாக நளடமுளறக்கு வந்தன. 
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 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 02 அன்று, புதிய யூனியன் பிரகதசங்கைின் வளரபடம் 

சவைியிடப் பட்டது. 

 புதிய வளரபடதத்ின்படி, பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் மீரப்ூர ் மற்றும் 

முசாபராபாத் ஆகிய மாவட்டங்கை் ஜம்மு-காஷ்மீரின் ஒரு பகுதியாக விவரிக்கப் 

பட்டுை்ைன. 

 இந்த இரண்டு மாவட்டங்களுடன் கசரத்்து ஜம்மு-காஷ்மீரில் சமாத்தம் 22 மாவட்டங்கை் 

இருக்கும். 

 இந்த வளரபடமானது இந்தியக் கை ஆய்வு இயக்குனரால் தயாரிக்கப் பட்டது. 

 

 

KVS ஒதர பாரேம் வளமான பாரேம் நிகழ்வு   

 ககந்திரியா வித்யாலயா சங்கதனின் (Kendriya Vidyalaya Sangathan - KVS) சபரும் கலாசச்ார 

மற்றும் இலக்கிய நிகழ்வான  ஒகர பாரதம் வைமான பாரதம் நிகழ்வு புதுடில்லியில் 

நிளறவளடந்தது. 

 இளத மத்திய மனிதவை கமம்பாட்டு அளமசச்கத்தின் கீழ் ககந்திரிய விதய்ாலயா 

சங்கதன் ஏற்பாடு சசய்துை்ைது. 

 ஒகர பாரதம் வைமான பாரதம் பிரிவின் கீழ் ஒட்டுசமாத்த சவற்றியாைராக 

சகால்கத்தா பிராந்தியம் முதல் இடத்ளதப் பிடிதத்து.  

 சரத்ார ்வல்லபாய் பகடலின் 140வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு “ஒகர பாரதம் வைமான 

பாரதம்” திட்டமானது 2015 ஆம் ஆண்டு அக்கடாபர ் 31 அன்று பிரதமரால் அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 இது மதத்ிய மனித வை கமம்பாட்டு அளமசச்கதத்ின் கீழ் உை்ை ஒரு திட்டமாகும். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

கடுரமயான தவரலவாய்ப்பு வீழ்சச்ி 

 அஸிம் பிகரம்ஜி பல்களலக் கழகத்தின் நிளலயான கவளலவாய்ப்பு ளமயத்தால் ஒரு 

புதிய கல்வி ஆய்வுக் கட்டுளர சவைியிடப் பட்டது. 
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 அந்த ஆராய்சச்ியின் படி, “2011-12 மற்றும் 2017-18 ஆகிய ஆண்டுகைில் சமாதத் 

கவளலவாய்ப்பு 9 மில்லியன் என்ற அைவிற்குக் குளறந்துை்ைது. 

 சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றில் இது கபான்ற சரிவு பதிவு சசய்யப் படுவது இதுகவ 

முதல் முளறயாகும். 

 

சவூதி அதரபியாவில் ரூதப அட்ரட  

 வளைகுடா நாடுகைின் இராஜ்ஜியத்தில் ரூகப அட்ளடளய அறிமுகப் படுதத் இந்தியா 

சவூதி அகரபியாவுடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததத்ில் ளகசயழுத்திட்டுை்ைது. 

 கமற்கு ஆசியாவில் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பண வழங்கீட்டு முளறளயத் சதாடங்கிய 

மூன்றாவது நாடு இதுவாகும்.  

 இந்தியா ஏற்கனகவ ரூகப அட்ளடளய ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ளரன், சிங்கப்பூர ்

மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகைில் அறிமுகப் படுதத்ியுை்ைது. 

 ரூகப அட்ளடயானது 2012 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்ட இகத வளகளயச ் கசரந்்த  

இந்திய உை்நாட்டு கடன் பற்று அட்ளட மற்றும் கடன் வழங்கு அட்ளட ஆகும். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

கலிதபாரன்ியாவின் காட்டுே் தீ 

 கின்ககட் தீ என்பது தற்கபாது அசமரிக்காவின் கலிகபாரன்ியா மாகாணத்தில் உை்ை 

கசாகனாமா ஊரகப் பகுதி  என்னும் இடத்தில் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீ ஆகும். 

 கடந்த வாரதத்ில், கின்ககட் தீயானது கலிகபாரன்ியாவில் கிட்டத்தட்ட 78,000 ஏக்கர ்

நிலங்களை அழித்து, சுமார ்180,000 மக்களை சவைிகயற்ற நிரப்ந்திதத்து. 

 

 

அதரபியக் கடலில் உருவான புயல்கள் 

 1965 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு முதல்முளறயாக, அகரபியக் கடலில் இரண்டு புயல்கை் - 

கியார ்புயல் மற்றும் மஹா புயல் - ஒகர கநரத்தில் உருவாகியுை்ைன. 

 கியார ் புயலானது 2007 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட ககானு புயலுக்குப் பிறகு உருவான 

இரண்டாவது வலிளம வாய்ந்த புயல் ஆகும். 
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 அகரபியக் கடலுடன் ஒப்பிடும் கபாது வங்காை விரிகுடாவில் புயல்கை் உருவாவது  

அடிக்கடி நிகழ்கிறது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், அகரபியக் கடலில் நான்கு புயல்கை் உருவாகியுை்ைன. 

 ஒடிசாவில் சபரிய அழிளவ ஏற்படுதத்ிய ஃபானி புயலானது 2019 ஆம் ஆண்டில் வங்காை 

விரிகுடாவில் களடசியாக உருவான புயல் ஆகும். 

புயலுக்குப் சபயரிடுேல் 

 ஃபானி புயல் வங்க கதசத்தால் சபயரிடப் பட்டது.  

 கியார ்புயல் மியான்மரால் சபயரிடப் பட்டது. 

 மஹா புயல்  ஓமன் நாட்டினால் சபயரிடப் பட்டது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

ஹரியானாவின் புதிய முேல்வர ்

 ஹரியானாவின் புதிய முதல்வராக மகனாகர ்லால் பதவிகயற்றார.் 

 ஆளுநர ் சத்யகதவ் நாராயண் ஆரய்ா சண்டிகரில் ராஜ் பவனில் நடந்த விழாவில் 

அவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் ரகசியக் காப்புப் பிரமாணம் ஆகியவற்ளற  

வழங்கினார.் 

 சதாடரந்்து இரண்டாவது முளறயாக மகனாகர ்லால் முதல்வராகப் சபாறுப்கபற்கிறார.் 
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பாரர்வயாளரக்ளுக்கான நுரழவுச ்சட்டம் 

 கமகாலயா குடியிருப்கபார ்பாதுகாப்புச ்சட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டில் சகாண்டு வரப்பட்ட 

திருத்தங்களுக்கு கமகாலயா மாநில அளமசச்ரளவ ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

 இந்தத் திருத்தமானது மாநிலதத்ிற்குை் சட்டவிகராதமாக குடிகயறுவளதத் தடுக்க 

மாநில உை் அனுமதி (Inner Line Permit - ILP) முளறக்கான ககாரிக்ளககளை 

உை்ைடக்குவளத கநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

 இந்தச ்சட்டம் முன்பு குடியிருப்பவரக்ளுக்கு மட்டுகம சபாருந்தக் கூடியதாக இருந்தது. 

 இந்தத் திருத்தமானது மாநிலத்தில் 24 மணி கநரதத்ிற்கும் கமலாக சசலவிட விரும்பும் 

பாரள்வயாைரக்ளுக்கு அவரக்ைது நுளழவு குறிதத்ப் பதிளவக் கட்டாயமாக்குகிறது. 

 மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியரக்ளுக்கு இந்தப் புதிய நுளழவு விதியிலிருந்து 

விலக்கு அைிக்கப் பட்டுை்ைது. 

மாநில உள் அனுமதி முரற  

 மாநில உை் அனுமதி முளறயானது 1873 ஆம் ஆண்டின் வங்காை கிழக்கு எல்ளல 

ஒழுங்குமுளறச ்சட்டத்ளத அடிப்பளடயாகக் சகாண்டது. 

 தற்கபாது இந்த முளற நளடமுளறயில் உை்ை மூன்று மாநிலங்களுக்குை் நுளழய 

நாட்டின் பிற பகுதிகளைச ்கசரந்்த “சவைியாட்களுக்கு” சிறப்பு அனுமதி கதளவப்படும். 

 இந்த முளறயானது தற்கபாது அருணாசச்லப் பிரகதசம், நாகாலாந்து மற்றும் மிகசாரம் 

ஆகிய மாநிலங்கைில் நளடமுளறயில் உை்ைது. 

 

அசாமின் பாதவானா நடனம்  

 அசாமின் பாகவானா நடனமானது இப்கபாது ஆங்கில வடிவில் அபுதாபியில்  

அரங்ககற்றப் பட்டுை்ைது. 

 கிட்டதத்ட்ட 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னகர புனித சீரத்ிருதத்வாதியான ஸ்ரீமந்த 

சங்கரக்தவரால் பிரஜாவலியின் இலக்கிய சமாழியுடன் இந்த நடனம் பரிகசாதிக்கப் 

பட்டது. 

 அசாமில் பாகவானா ஒரு பாரம்பரியப் சபாழுதுகபாக்கு நடனம் ஆகும். 

 புதிய ளவணவ இயக்கத்ளதத் சதாடங்கிய ஒரு புனிதச ்சீரத்ிருத்தவாதியான ஸ்ரீமந்த 

சங்கரக்தவாவின் உருவாக்கம் தான் இந்த நடனமாகும். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திரா காந்தி விருது 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலதத்ின் சிப்ககா இயக்கதத்ுடன் சதாடரப்ுளடய காந்தியவாதியும்  

சுற்றுசச்ூழல் ஆரவ்லருமான சாந்தி பிரசாத் பட் என்பவர,் 2017 மற்றும் 2018 ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கான கதசிய ஒருங்கிளணப்புக்கான இந்திரா காந்தி விருது வழங்கப் 

பட்டுை்ைார.் 

 இது 1985 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவின் முன்னாை் பிரதமர ் இந்திரா காந்தியின் 

நிளனவாக, இந்திய கதசிய காங்கிரஸ் அளமப்பால் ஆண்டுகதாறும் வழங்கப்படும் ஒரு 

மதிப்புமிக்க விருது ஆகும். 
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விரளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

23 வயதுக்குட்பட்தடாருக்கான  உலக மல்யுே்ே சாம்பியன்ஷிப் 

 2019 ஆம் ஆண்டின் 23 வயதுக்குட்பட்கடாருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் 

ஹங்ககரியின் புடாசபஸ்டில் நடத்தப் பட்டது. 

 பூஜா சகஹ்கலாட் (53 கிகலா) ஜப்பானின் 2017 ஆம் ஆண்டின் உலக சாம்பியனான 

ஹருணா ஒகுகனாவிடம் கபாட்டியிட்டு சவற்றி சபற்று இப்கபாட்டியில் இந்தியாவின் 

இரண்டாவது சவை்ைிப் பதக்கத்ளதப் சபற்றுை்ைார.் 

 மூன்று முளற உலக இளைகயார ் மல்யுதத் சாம்பியன்ஷிப் பதக்கம் சவன்ற சஜன் 

பன்வால் (77 கிகலா) இப்கபாட்டியில் சவண்கலம் சவன்றுை்ைார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மாநில உருவாக்க தினம்  

 மத்தியப் பிரகதசம், கரந்ாடகா, சத்தீஸ்கர,் ஹரியானா, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், ககரைா, 

ஆந்திரப் பிரகதசம், கமற்கு வங்காைம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கை் நவம்பர ்

1 ஆம் கததி தங்கைது மாநில உருவாக்க தினத்ளத அனுசரிக்கின்றன. 

 சடல்லி, சண்டிகர,் புதுசக்சரி, லட்சத்தீவு மற்றும் அந்தமான் மற்றும் நிக்ககாபார ்

ஆகியவற்றிற்கு இந்த நாைில் யூனியன் பிரகதசங்கை் என்ற அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. 

 1966 ஆம் ஆண்டில் ஹரியானா உருவாக்கப் பட்டது. 

 2000 ஆம் ஆண்டில் சத்தீஸ்கர ்உருவாக்கப் பட்டது 

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


   
    
 

 
 

 

 

          

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

	TNPSC துளிகள்
	தேசியச் செய்திகள்
	இந்தியாவின் புதிய அரசியல் வரைபடம்
	KVS ஒரே பாரதம் வளமான பாரதம் நிகழ்வு

	பொருளாதாரச் செய்திகள்
	கடுமையான வேலைவாய்ப்பு வீழ்ச்சி
	சவூதி அரேபியாவில் ரூபே அட்டை

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	கலிபோர்னியாவின் காட்டுத் தீ
	அரேபியக் கடலில் உருவான புயல்கள்

	மாநிலச் செய்திகள்
	ஹரியானாவின் புதிய முதல்வர்
	பார்வையாளர்களுக்கான நுழைவுச் சட்டம்
	அசாமின் பாவோனா நடனம்

	பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள்
	இந்திரா காந்தி விருது

	விளையாட்டுச் செய்திகள்
	23 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான  உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்

	முக்கிய தினங்கள்
	மாநில உருவாக்க தினம்


