
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 06 

TNPSC துளிகள் 

 இந்தியாவில் அடுதத் ஐந்து ஆண்டுகளில் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த பசுமை நகரப்்புறப் 

பபாக்குவரதத்ுத் துமறயில் 1 பில்லியன் யூபரா முதலீடு சசய்யப்படுை் என்று 

செரை்னியப் பிரதைரான ஏஞ்சலா சைரக்்கல் உறுதியளிதத்ுள்ளார.் 

 “நீதிக்காக சைைான அணுகல் ைற்றுை் சட்டதத்ின் ஆட்சி” என்ற தமலப்பின் கீழ் 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நமடசபறுை் காைன்சவல்த் சட்ட அமைசச்ரக்ள் 

ைாநாடானது இலங்மகயில் உள்ள சகாழுை்புவில் நமடசபற்றது. 

 ஒடிசா ைாநிலைானது “ஒபர பாரதை் வளைான பாரதை்” என்ற திட்டத்தின் கீழ் 

ைகாராஷ்டிராவுடன் இமணத்துக் குறிக்கப் பட்டுள்ளது. ஒடிசா ைாநிலை் “உதக்ல்” 

என்றுை் அமழக்கப் படுகின்றது. இதன் சபாருள் சிறந்த கமல ைற்றுை் கலாசச்ாரத்தின் 

நிலை் என்பதாகுை். 

 உசச் நீதிைன்ற வழிகாட்டுதலின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட  சுற்றுசச்ூழல் ைாசு (தடுப்பு 

ைற்றுை் கட்டுப்பாடு) ஆமணயைானது (Environment Pollution (Prevention and Control) 

Authority – EPCA) தில்லி ைற்றுை் பதசியத் தமலநகரப்் பகுதியில் சபாதுச ்சுகாதார அவசர 

நிமலமய அறிவித்துள்ளது. இது அங்கு கட்டுைான நடவடிக்மககள் ைற்றுை் 

பட்டாசுகள் சவடிப்பமதத் தமட சசய்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ோக்ே் ேரிசன யாே்திரர 

 சீக்கிய ைதத்மத நிறுவியவரான குரு நானக் பதவின் 550வது பிறந்த நாமளக் குறிக்குை் 

வமகயில், இந்திய கலாசச்ார உறவுகள் ைன்றைானது (Indian Council for Cultural Relations - 

ICCR) பல்பவறு நாடுகமளச ் பசரந்்த சீக்கிய இமளஞரக்ளுக்காக ‘தாக்த் தரிசன 

யாத்திமரமய’ ஏற்பாடு சசய்யவுள்ளது. 

 தாக்த் தரிசன யாத்திமரயானது பீகாரின் பாட்னாவில் உள்ள பாட்னா சாஹிப், 

பஞ்சாப்பின் அமிரத்சரஸ் நகரில் உள்ள சபாற்பகாயில் (அல்லது ஸ்ரீ ஹரை்ந்திர ்

சாஹிப் அல்லது தரப்ார ்சாஹிப்) ைற்றுை் ைகாராஷ்டிராவின் நந்பததில் உள்ள ஹசூர ்

சாபஹப் ஆகிய மூன்று தாக்தத்ுகமள உள்ளடக்க இருக்கின்றது. 

 பாபா குரு நானக் பதவின் பபாதமனகள் ைற்றுை் அமனவருக்குைான  நல்வாழ்வில் 

சீக்கிய ைதத்தின் பங்களிப்பு மீதான சரவ்பதச இமளஞர ்கருதத்ரங்கு உள்ளிட்ட இபத 

வமகமயச ்பசரந்்த ஒரு முதலாவது வமகயான நிகழ்சச்ிமயயுை் ICCR ஏற்பாடு சசய்து 

வருகின்றது. 

 ICCR ஆனது இந்திய அரசின் ஒரு தன்னாட்சி சபற்ற அமைப்பாகுை். இது கலாசச்ாரப் 

பரிைாற்றத்தின் மூலை் இந்தியாவின் சவளிநாட்டுக் கலாசச்ார உறவுகளில் 

ஈடுபட்டுள்ளது. 

 இது சுதந்திர இந்தியாவின் முதலாவது கல்வி அமைசச்ரான சைௌலானா அபுல் கலாை் 

ஆசாதத்ால் 1950 ஆை் ஆண்டு ஏப்ரல் ைாதை்  9 ஆை் பததியன்று நிறுவப்பட்டது. 
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சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

16வது இந்தியா ஆசியான் உசச்ி மாநாடு 

 தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நடத்தப்பட்ட 16வது ஆசியான் - இந்தியா உசச்ி 

ைாநாட்டில் இந்தியப் பிரதைர ்கலந்து சகாண்டார.் 

 “இந்தியாவின் கிழக்கு பநாக்கியக் சகாள்மக ைற்றுை் அண்மட நாடுகள் முதலில்” 

ஆகிய சகாள்மககளுக்காக மியான்ைரின் முக்கியத்துவத்மத இந்தியப் பிரதைர ்

எடுத்துமரத்தார.் 

 CLMV நாடுகளுக்கான (கை்பபாடியா, லாபவாஸ், மியான்ைர ்ைற்றுை் வியட்நாை்) வணிக 

நிகழ்சச்ிமய 2019 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ்ைாத இறுதியில் யாங்பகானில் நடதத் இந்தியா 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவுை் இந்பதாபனசியாவுை் தைது இராெதந்திர உறவுகள் நிறுவப்பட்ட 70வது 

ஆண்டு நிமறமவ அனுசரிதத்ன. 

 இந்தியப் பிரதைர ் பாங்காக்கில் நமடசபற்ற 'சவாஸ்தீ பிரதைர ் பைாடி' என்ற 

நிகழ்சச்ியில் இந்தியச ்சமூகதத்ினரிமடபய உமரயாற்றினார.் 

 தாய் சைாழியில், ‘சவாஸ்தீ’ என்ற சசால்லானது வாழ்தத்ுகளுக்குை் விமட 

சபறுவதற்குை் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

 இந்த உசச்ிைாநாட்மடத் சதாடரந்்து தாய்லாந்தில் நமடசபற்ற ைற்ற உசச்ி 

ைாநாடுகள் பின்வருைாறு: 

o 35வது ஆசியான் உசச்ி ைாநாடு, 

o 14வது கிழக்கு ஆசிய உசச்ி ைாநாடு ைற்றுை் 

o விரிவான பிராந்தியப் சபாருளாதாரக் கூட்டமைப்பின் (RCEP - Regional 

Comprehensive Economic Partnership) 3வது கூட்டை். 
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35வது ஆசியான் உசச்ி மாநாடு 

 சதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டமைப்பின் (Association of Southeast Asian Nations - 

ASEAN) 35வது உசச்ி ைாநாடு தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் சதாடங்கியது. 

 இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நமடசபறுை் ஒரு கூட்டைாகுை். 

 35வது ஆசியான் உசச்ி ைாநாட்டின் கருத்துரு, “நிமலத் தன்மைக்காக 

கூட்டாண்மைமய பைை்படுதத்ுதல்” என்பதாகுை். 

 ஆசியான் என்பது ஆசியப் பிராந்தியத்தில் சபாருளாதார, சமூக ைற்றுை் அரசியல் 

ஒதத்ுமழப்மப ஊக்குவிக்குை் 10 நாடுகமளக் சகாண்ட ஒரு  குழுவாகுை். 

 இந்த அமைப்பில் உள்ள 10 உறுப்பு நாடுகமளத் தவிர, எட்டு உமரயாடல் கூட்டாளர ்

நாடுகளுை் இந்த உசச்ி ைாநாட்டில் பங்பகற்கின்றன. 

 ஆசியான் அமைப்பின் தமலமைப் பதவி அதன் பத்து உறுப்பினர ் நாடுகளிமடபய 

வருடாந்திரைாக ைாறி வருகின்றது. 

o 2018 ஆை் ஆண்டின் தமலமை – சிங்கப்பூர ்

o 2019 ஆை் ஆண்டின் தமலமை – தாய்லாந்து  

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தில்லியின் ஒற்ரறப்பரை இரை்ரைப்பரை வாகன எண் திை்ைம் – 2019 

 ஒற்மறப்பமட இரட்மடப்பமட வாகன எண் திட்டதத்ின் மூன்றாவது பதிப்பு 

தற்சபாழுது தில்லியில் சதாடங்கியுள்ளது. 

 2016 ஆை் ஆண்டில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட ஒற்மறப்பமட இரட்மடப்பமட வாகன 

எண் திட்டைானது ஒரு ைகிழுந்துப் பங்கீட்டு முமறயாகுை். 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், வாகனப் பதிவு எண்ணின் கமடசி இலக்கதத்ில் ஒற்மறப்பமட 

எண் சகாண்ட வாகனங்கள் ஒற்மறப்பமட பததிகளிலுை் கமடசி இலக்கதத்ில் 

இரட்மடப்பமட எண் சகாண்ட வாகனங்கள் இரட்மடப்பமட பததிகளிலுை் 

சாமலகளில் அனுைதிக்கப் படுை். 

 தில்லியில் உள்ள சாமலகளில் இயங்குை் பபாக்குவரத்து அல்லாத அமனதத்ு நான்கு 

சக்கர வாகனங்களுக்குை் பிற ைாநிலங்களிலிருந்து தில்லிக்கு வருை் அமனதத்ு 

வாகனங்களுக்குை் இது சபாருந்துை். 

 ஒற்மறப்பமட இரட்மடப்பமட வாகன எண் திட்டத்மதச ் சசயல்படுதத்ுை் பபாது 

தில்லி சைட்பரா ரயில் கழகைானது 61 கூடுதல் பயணச ் பசமவகமள வழங்க 

இருக்கின்றது. 

 இந்தியக் குடியரசுத் தமலவர,் பிரதைர,் அவசர ஊரத்ி வாகனங்கள் & அைலாக்கத ்

துமற வாகனங்கள், சீருமடயில் பள்ளிக் குழந்மதகமள ஏற்றிச ் சசல்லுை் 

ைகிழுந்துகள் உள்ளிட்ட 29 வமக வாகனங்கள் இந்த ஒற்மறப்பமட இரட்மடப்பமட 

வாகன எண் திட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், சபண்கள் ைட்டுபை தனியாக ஓட்டிச ்சசல்லுை் வாகனங்கள், 

சபண்கமள ைட்டுபை சகாண்டுள்ள ைகிழுந்துகள் ைற்றுை் 12 வயதுக்கு குமறவான 

குழந்மதகளுடன் வாகனத்மத இயக்குை் சபண்கள் ஆகிபயாருக்கு விலக்கு 

அளிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 பைலுை் ைாற்றுத் திறனாளிகமளக் சகாண்டுள்ள ைகிழுந்துகள் ைற்றுை் மின்சார 
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வாகனங்கள் ஆகியவற்றிற்குை் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் 

படுகின்றது. 

 ஒற்மறப்பமட இரட்மடப்பமட வாகன எண் திட்டத்திலிருந்து இரு சக்கர 

வாகனங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப் படுகின்றன. 

 தில்லி அரமசச ் பசரந்்த அமைசச்ரக்ள் ைற்றுை் முதல்வரின் வாகனங்களுக்கு இந்தத ்

திட்டதத்ின் கீழ் விதிவிலக்கு கிமடயாது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தனியாருக்குச ் சசாந்தைான அழுத்தப்பட்ட இயற்மக 

எரிவாயுவில் இயங்குை் வாகனங்கள் ைற்றுை் இருவமக ஆற்றலால் இயங்குை் கலப்பு 

எஞ்சின் சகாண்ட  வாகனங்களுக்குை்  இந்த முமற விலக்கு அளிக்கப்பட ைாட்டாது. 

 

கான்பூர் - உலகின் மிகவும் மாசுபை்டுள்ள நகரம் 

 கின்னஸ் உலக சாதமனகளின் சமீபதத்ிய பதிப்பில் உத்தரப் பிரபதசதத்ின் கான்பூர ்

நகரைானது உலகின் மிகவுை் ைாசுபட்டுள்ள நகரத்திற்கான பிரிவில்  இடை் 

சபற்றுள்ளது. 

 உலக சுகாதார அமைப்பினால் சவளியிடப்பட்ட (WHO - World Health Organization) ஒரு 

அறிக்மகயின் படி, உலகில் மிகவுை் ைாசுபட்டுள்ள நகரை் வட இந்தியாவில் உள்ள 

கான்பூர ்நகரை் ஆகுை். இது 2016 ஆை் ஆண்டில் சராசரியாக 173 மைக்பராகிராை் / மீ 3 

என்ற நிமலயில் PM2.5 அளவிமனக்  சகாண்டிருந்தது. 

 இந்த PM2.5 (Particulate Matter – நுண்ைத் துகள்) நிமலயானது WHO பரிந்துமரதத் 10 

மைக்பராகிராை் / மீ 3 என்ற அதிகபட்ச அளமவ விட 17 ைடங்கு அதிகைாகுை். 

 ‘கின்னஸ் உலக சாதமனகள் 2020’ என்ற புத்தகைானது ஆயிரக்கணக்கான புதிய 

சாதமனகளின் தமலப்புகமளயுை் அசச்ாதமனகமள மவத்திருப்பவரக்மளயுை் 

பட்டியலிடுகின்றது. 

 இது ஆண்டுபதாறுை் புதத்க சவளியீட்டாளரான சபன்குயின் பரண்டை் ஹவுஸ் என்ற 

பதிப்பகதத்ால் சவளியிடப் படுகின்றது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

தில்லியில் குரறந்ேபை்ச ஊதிய உயரவ்ு 

 தில்லி ைாநில அரசால் தீரை்ானிக்கப்பட்ட ஊதிய உயரவ்ினால் பதசிய தமலநகரப்் 

பகுதியில் சுைார ்55 லட்சை் ஒப்பந்தத் சதாழிலாளரக்ள் பயனமடய இருக்கின்றனர.் 

 சமீபதத்ிய அறிவிப்பின் படி, திறன் சபறாத சதாழிலாளரக்ள் ைாததத்ிற்கு ரூ 14,842 

ஊதியத்மதயுை் பகுதித் திறன் சபற்ற சதாழிலாளரக்ள் ைாதத்திற்கு ரூ 16,341 

ஊதியத்மதயுை் திறன் சபற்ற சதாழிலாளரக்ள் ரூ 17,991 ஊதியத்மதயுை் தற்பபாது 

சபற இருக்கின்றனர.் 

 பைலுை் சமீபத்தில் உசச் நீதிைன்றத்தினாலுை் இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 தில்லியின் குமறந்தபட்ச ஊதியைானது பதசிய அளவிலான குமறந்தபட்ச 

ஊதியத்மத விட மூன்று ைடங்கு அதிகை் ஆகுை். 

 பதசிய அளவில் குமறந்தபட்ச ஊதியை் ைாததத்ிற்கு ரூ 4,628 ஆக இருக்கின்றது. 

தில்லியில் இது ைாததத்ிற்கு ரூ 14,842 ஆக உள்ளது. 
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தபருந்துகளில் சபண்களுக்கு இலவசப் பயணம் – தில்லி 

 தில்லி ைாநில அமைசச்ரமவயானது பதசிய தமலநகரப்் பகுதியில் இயங்குை் 

பபருந்துகளில் சபண்கள் இலவசப் பயணை் பைற்சகாள்ள ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது ஒரு தன்னாரவ்த் திட்டைாகுை். பைலுை் சபண் பயணிகள் இந்த இலவசப் பயணை் 

பவண்டாை் என்பமதயுை்  பதரவ்ு சசய்து சகாள்ளலாை். 

 கடந்த ெூன் ைாதத்தில், தில்லியில் இயங்குை் சைட்பரா ைற்றுை் பபருந்துகளில் 

சபண்களுக்கான இலவசப் பயணத்மதத ்தில்லி அரசு அறிவிதத்து. 

 சைட்பரா ரயில் பசமவகமளப் சபாறுத்தவமர ைதத்ிய அரசு அதில் ஒரு பங்குதாரராக 

உள்ளது. ஆனால் நகரப் பபருந்துகள் தில்லி அரசாங்கத்தின் அதிகார எல்மலக்குள் 

வருகின்றன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இலக்கியே்திற்கான JCB பரிசு 2019 

 ைாதுரி விெய் என்பவர ் “தி ஃபார ்ஃபீல்டு” என்ற தனது முதலாவது நாவலுக்காக 2019 

ஆை் ஆண்டின் இலக்கியதத்ிற்கான JCB பரிமச சவன்றுள்ளார.் 

 இலக்கியதத்ிற்கான JCB பரிசானது 2018 ஆை் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஒரு இந்திய 

இலக்கிய விருதாகுை். 

 இந்த விருமத நிரவ்கிக்க JCB இலக்கிய அமைப்பு நிறுவப் பட்டுள்ளது. 

 இதற்கு இங்கிலாந்தின் கட்டுைான உற்பதத்ி குழுவான JCB என்ற அமைப்பால் 

நிதியளிக்கப் படுகின்றது. 

 ஆங்கிலத் துமறயில் பணியாற்றுை் ஒரு இந்திய எழுதத்ாளரால் எழுதப்பட்ட ஒரு 

தமலசிறந்த புமனக் கமதக்கு அல்லது ஒரு இந்திய எழுதத்ாளரால் சைாழி 

சபயரக்்கப்பட்ட புமனக் கமதக்கு இந்தப் பரிசு வழங்கப் படுகின்றது. 

 

சமூக நீதிக்கான அன்ரன சேரசா நிரனவு விருதுகள் 

 இந்த ஆண்டில் இந்த விருமதப் சபற்றவரக்ள் பின்வருைாறு 

o யாசிதிக்களின் மீட்பிற்கான அலுவலகதத்ின் இயக்குனர ்ஹுமசன் அல்-மகதி 

o அமைதிக்கான பநாபல் பரிசு சபற்றவருை் பசப்ன் பசச்ாவ் அந்பதாலன் என்ற 

அமைப்பின் நிறுவனருைான மகலாஷ் சதத்ியாரத்த்ி, 

o பிருதி பட்கர ்– பிபரரணா என்ற அமைப்பின் நிறுவனர ்

o ஹசினா கரப்ிஹ் - இை்பல்ஸ் என்ற இலாப பநாக்கற்ற அமைப்பின் நிறுவனர ்

o இங்கிலாந்மதத் தளைாகக் சகாண்டுச ்  சசயல்படுை் வார ் மசல்ட்  என்ற 

அறக்கட்டமள நிறுவனதத்ின் தமலமை நிரவ்ாக அதிகாரியான ராப் 

வில்லியை்ஸ், 

o திமரப்பட இயக்குனர ்ராபரட்் பில்மஹைர,் 

o டாக்டர ்கிரண் கைல் பிரசாத் - ஜீவிகா என்ற அரசு சாரா அமைப்பின் நிறுவனர,் 

o கட்டாய உறுப்புத்  திருட்டிற்கு எதிரான ைருதத்ுவரக்ள் என்ற அமைப்பின்  

நிறுவனர ்டாக்டர ்டாரஸ்்டன் ட்பர, 

o அரப்ன் மலட் என்ற இலாப பநாக்கற்ற அமைப்பின் நிறுவனரான 

அசலக்ஸாண்ட்ரா ரஸ்ஸல் 
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o சிறுவரக்ள் பாலியல் வரத்்தகத்திற்கு எதிராக சசயல்படுை் சமூக ஆரவ்லர ்அஜீத ்

சிங், 

o காங்பகாவின் முன்னாள் சிறுவர ்பமடவீரரான ஜிதா சுவாமி 

o ஈவ்லியன் பஹால்ஸ்சகன் – “பிரி எ பகரள்்” என்ற அமைப்பின் நிறுவனர.் 

இந்ே விருது பற்றி 

 அன்மன சதரசா விருதுகளானது 2004 ஆை் ஆண்டு முதல் ஆண்டுபதாறுபைா அல்லது 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமறபயா வழங்கப் படுகின்றன. 

 இது முை்மபயில் ஆபிரகாை் ைாத்தாய் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஹாரை்னி 

அமைப்பின் ஒரு முன்முயற்சியாகுை். 

 சையப் பரப்புக் குழுவினரின் அறக்கட்டமளயால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அன்மன சதரசா 

சபயரில் உள்ள ஒபர விருது இதுபவயாகுை். 
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