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நவம்பர் – 09 

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய மனித வள மமம்பாட்டுத் துறை இறையறமசச்ரான சஞ்சய் மதாத்மர 

என்பவர ் நமவாதயா வித்யாலயா சமிதியின் “ஷாலா தரப்ன்” என்ை ஒரு இறைய 

வாயிறலத் ததாடங்கி றவத்தார.் 

o நமவாதயா வித்யாலயாக்கள் என்பறவ மத்திய மனித வள மமம்பாட்டுத் துறை 

அறமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி தபை்ை அறமப்பான நமவாதயா 

வித்யாலயா சமிதியால் நிறுவப்பட்ட ஒரு இருபாலின உை்டு உறைவிட வறகப்  

பள்ளிகளாகும். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ராஜராஜ சொழன் – ெதயத் திருவிழா 

❖ ராஜாராஜ மசாழனின் பிைந்த நாறளக் குறிக்கும் 1034வது சதயத் திருவிழாவானது 

தஞ்சாவூரில் தகாை்டாடப் படுகின்ைது. 

❖ அருள்தமாழி வரம்னாகப் பிைந்த ராஜராஜ மசாழன் 1010 ஆம் ஆை்டில் தஞ்சாவூரில் 

பிரகதீஸ்வரர ்அல்லது தபருவுறடயார ்என்ை மகாவிறலக் கட்டினார.் 

❖ இவரது ஆட்சிக் காலத்தில், தமிழ்க் கவிஞரக்ளான அப்பர,் சம்பந்தர ் மை்றும் சுந்தரர ்

ஆகிமயாரின் நூல்கள் மசகரிக்கப்பட்டு, திருமுறை என்ை ஒரு ததாகுப்பாக அறவ 

மாை்றியறமக்கப் பட்டன. 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

உயர்புகழ் நிறுவனங்கள் என்ற தகுதியய ஏற்றுக் சகாள்வதற்கான முடியவ 

தில்லிப் பல்கயலக்கழகம் தள்ளி யவப்பு 

❖ மத்திய மனிதவள மமம்பாட்டுத் துறை அறமசச்கமானது தில்லிப் பல்கறலக் கழகம், 

பனாரஸ் இந்துப் பல்கறலக் கழகம், றைதராபாத் பல்கறலக் கழகம், மதராஸில் 

உள்ள இந்தியத் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் மை்றும் கரக்பூரில் உள்ள  இந்தியத் 

ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆகியவை்றிை்கு “உயரப்ுகழ் (மாை்புமிகு) நிறுவனங்கள்” 

(Institute of Eminence' - IoE) என்ை தகுதிறய வழங்கியுள்ளது. 

❖ IoE என்ை தகுதி தபை்ை நிறுவனங்கள் பல்கறலக் கழக மானியக் குழுவினால் UGC (UGC 

- University Grants Commission) மமை்தகாள்ளப் படும் ஆய்விை்கு உட்படுத்தப்பட மாட்டாது. 

❖ உயரப்ுகழ் நிறுவனங்கள் என்ை தகுதிறய றவத்துள்ள அரசுப் தபாது 

நிறுவனங்களுக்கு ரூ 1,000 மகாடி வறர நிதியுதவி அளிக்கப்படும். அமத மவறளயில், 

“உயரப்ுகழ் நிறுவனங்கள்” என்ை தகுதி நிறலக்குப் பரிந்துறரக்கப்படும் தனியார ்

நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி எதுவும் அளிக்கப்பட மாட்டாது. 

❖ ஆனால் அந்த நிறுவனங்கள் ஒரு சிைப்பு வறகயாகக் கருதப்படும் நிகரந்ிறலப் 

பல்கறலக் கழகமாக, அதிக தன்னாட்சி உரிறமறயப் தபை இருக்கின்ைன. 

❖ தில்லிப் பல்கறலக் கழகத்தின் நிரவ்ாக ஆறையக் கூட்டத்தில் அப்பல்கறலக் 

கழகத்திை்கான “உயரப்ுகழ் நிறுவனங்கள்” என்ை தகுதி நிறலறய ஏை்றுக் 

தகாள்வதை்கான முடிவானது ஒத்தி றவக்கப்பட்டது. 
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❖ இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பல்கறலக் கழகத்தின் தனியாரம்யமாக்கல் அதிகரிக்கும் 

என்று தில்லி பல்கறலக்கழக ஆசிரியர ்சங்கம் கூறியுள்ளது. 

 

பஞ்ொப் – இரட்யட ஆதாயம் சபறும் பதவி 

❖ பஞ்சாப் மாநில சட்டப் மபரறவ (தகுதி நீக்கத் தடுப்பு) திருத்த மமசாதா, 2019 ஆனது 

பஞ்சாப் விதான் சறபயால் நிறைமவை்ைப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது அம்மாநில முதலறமசச்ரின் ஆமலாசகரக்ளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆளும் 

காங்கிரஸ் கட்சிறயச ்மசரந்்த ஆறு சட்டமன்ை உறுப்பினரக்றள “இரட்றட ஆதாயம் 

தபறும் பதவி” என்ை பிரிவின் வரம்பிை்கு தவளிமய றவத்திருக்கப் 

பரிந்துறரக்கின்ைது. இதன் மூலம் அவரக்ள் தகுதிநீக்க நடவடிக்றகயிலிருந்து 

பாதுகாக்கப் படுகின்ைனர.் 

❖ பஞ்சாப் அரசாங்கம் அவரக்ளில் ஐந்து சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ளுக்கு காபினட்  

அறமசச்ருக்கான தகுதிறயயும் ஒரு சட்டமன்ை உறுப்பினருக்கு 

இறையறமசச்ருக்கான தகுதிறயயும் வழங்கியுள்ளது. 

 

நீதி வழங்கல் குறித்த அறிக்யக 

❖ நீதி வழங்கலில் ஒட்டுதமாத்த இந்திய மாநிலங்களுக்கான முதலாவது தர வரிறசயில் 

18 தபரிய - நடுத்தர மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் முதலிடத்தில் 

உள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் மகாராஷ்டிராறவத் ததாடரந்்து மகரளா, தமிழ்நாடு, பஞ்சாப் 

மை்றும் ைரியானா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

❖ இப்பட்டியலின் இந்தப் பிரிவில் ஜாரக்்கை்ட், பீகார ்மை்றும் உத்தரப் பிரமதசம் ஆகிய 

மாநிலங்கள் கறடசி இடங்களில் உள்ளன. 

❖ ஏழு சிறிய மாநிலங்கறளக் தகாை்ட பட்டியலில் மகாவா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தத் தகவல்கள் அறனத்தும் இந்திய நீதி அறிக்றக 2019 என்ை அறிக்றகயின் படி 

கூைப் பட்டுள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்றகயானது சமூக நீதி றமயம், காமன் காஸ் மை்றும் காமன்தவல்த் மனித 

உரிறமகள் முன்தனடுப்பு ஆகியவை்றுடன் இறைந்து டாடா அறமப்பால் தவளியிடப் 

பட்டது. 

❖ காவல் துறை, நீதித் துறை, சிறைச ் சாறலகள் மை்றும் சட்ட உதவி ஆகிய நான்கு 

துறைகளில் உள்ள முக்கியப் பிரசச்ிறனகள் குறித்து இந்த அறிக்றக கவனம் 

தசலுதத்ுகின்ைது. 
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ெர்வசதெெ ்செய்திகள் 

பிம்ஸ்சடக் மாநாடு  

❖ BIMSTEC (பல்துறை ததாழில்நுட்ப மை்றும் தபாருளாதார ஒத்துறழப்பிை்கான வங்காள 

விரிகுடா முன்தனடுப்பு – Bay of Bengal initiative multi-sector technical and economic cooperation) 

மாநாடானது விசாகப் படட்ினத்தில் நறடதபை இருக்கின்ைது. 

❖ 1997 ஆம் ஆை்டில் பிம்ஸ்தடக் உருவானதிலிருந்து விசாகப் பட்டினத்  துறைமுக  

அறமப்பானது முதன்முறையாக இந்த மாநாட்றட நடத்துகின்ைது. 

❖ இந்த மாநாட்டில் வங்க மதசம், இந்தியா, மியான்மர,் இலங்றக, தாய்லாந்து, மநபாளம், 

பூடான் உள்ளிட்ட ஏழு உறுப்பு நாடுகள் பங்மகை்கின்ைன. 

 

இயையெ ்சுதந்திரம் 2019 – அறிக்யக 

❖ “சமூக ஊடகத்தின் தநருக்கடி நிறல” என்ை தறலப்றபக் தகாை்ட 2019 ஆம் ஆை்டின் 

இறையச ் சுதந்திரம் குறித்த ஒரு அறிக்றகயானது சரவ்மதச இறையக் 

கை்காைிப்புக் குழுவான “தி பிரீடம் ைவுஸ்” என்ை அறமப்பால் தவளியிடப்பட்டது. 

❖ ததாடரந்்து நான்காவது ஆை்டாக இறையச ் சுதந்திரத்றதத்  தவைாகப் 

பயன்படுத்தும் உலகின் மிக மமாசமான நாடாக சீனா தரவரிறசப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ததாடரந்்து ஒன்பதாவது ஆை்டாக இறைய சுதந்திர நிறலறயப் தபாறுத்தவறர 

பாகிஸ்தான் ஒரு  'சுதந்திரமை்ை நாடாக' அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்றகயில் இந்தியாவிை்கு ஒட்டுதமாத்தமாக 55 மதிப்தபை்கள் வழங்கப் 

பட்டுள்ளன. மமலும் இந்திய நாட்டில் இறையச ் சுதந்திர நிறல ‘பகுதியளவு 

சுதந்திரமுறடயதாக உள்ளது’ என்று அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இறையச ் சுதந்திரத்தில் உலகின் சிைந்த பாதுகாவலராக ஐஸ்லாந்து நாடு 

விளங்குகின்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில் அதன் இறையச ் சுதந்திர மதிப்தபை்ைில் மிகப்தபரிய 

முன்மனை்ைத்றத பதிவு தசய்த நாடு எத்திமயாப்பியா ஆகும். 
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❖ இது உலதகங்கிலும் உள்ள 65 நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட இறையச ் சுதந்திரம் குறித்த 

ஒரு விரிவான ஆய்வு ஆகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் அறிக்றகயானது அதன் ததாடரில் 9வது அறிக்றகயாகும். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

தபன் சர குழு 

❖ முக்கியமான முதலீட்டு நிறுவனங்களுக்கு (core investment companies - CICs) தபாருந்தக் 

கூடிய ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்கள் மை்றும் மமை்பாரற்வக் கட்டறமப்றப 

மறுஆய்வு தசய்ய இந்திய ரிசரவ்் வங்கி தபன் மர தறலறமயில் குழு ஒன்றை 

அறமத்துள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் இந்த குழுவானது தனது பரிந்துறரகறள ரிசரவ்் வங்கியிடம் 

சமரப்்பித்துள்ளது. 

❖ தை்மபாது, தபருநிறுவன நிரவ்ாக வழிகாட்டுதல்கள் CICsகளுக்கு தவளிப்பறடயாகப் 

தபாருந்தாது. 

CIC 

❖ முக்கியமான முதலீட்டு நிறுவனங்கள் என்பறவ வங்கிசாரா நிதியியல்  

நிறுவனங்களாகும் (NBFC - non-banking financial companies). 

❖ இது பங்குகள் மை்றும் பத்திரங்கறள றகயகப்படுத்தும் வைிகத்றத 

மமை்தகாள்கின்ைது. 

 

காதி – HS குறியீடு 

❖ மத்திய வரத்்தக மை்றும் ததாழிை் துறை அறமசச்கமானது காதிக்காக ஒரு தனிப்பட்ட 

HS குறியீட்றட ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ இது காதியின் ஏை்றுமதிறய அதிகரிக்க உதவும். 

❖ HS (Harmonized System) என்பது ஒரு ஒத்திறசந்த அறமப்பு என்பறதக் குறிக்கின்ைது. இது 

ஒரு ஆறு இலக்க அறடயாளக் குறியீடாகும். 

❖ இது உலகச ் சுங்க அறமப்பால் (WCO - World Customs Organization) மமம்படுத்தப் பட்டது. 

❖ எந்ததவாரு சரவ்மதச எல்றலயிலும் நுறழயும் அல்லது கடக்கும் ஒவ்தவாரு 

தபாருளுக்கும் அனுமதியளிப்பதை்கு மவை்டி  சுங்க அதிகாரிகள் HS குறியீட்றடப் 

பயன்படுத்துகின்ைனர.் 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

அசமரிக்கா - பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகல் 

❖ அதமரிக்கரக்ள் மீதான "நியாயமை்ை தபாருளாதாரச ் சுறமறய" மமை்மகாள் காட்டி 

காலநிறல மாை்ைம் ததாடரப்ான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதாக 

அதமரிக்கா ஐக்கிய நாடுகளுக்கு முறையாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ அதமரிக்காவின் அதிபரான தடானால்ட ் டிரம்ப் 2017 ஆம் ஆை்டு ஜூன் மாதத்தில் 

பாரிஸ் காலநிறல ஒப்பந்தத்திலிருந்து தவளிமயறும் திட்டத்திறன அறிவித்திருந்தார.் 

❖ உலகின் முதலாவது சரவ்மதச காலநிறல ஒப்பந்தமான கிமயாட்மடா 
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உடன்படிக்றகயிலிருந்து அதமரிக்கா விலகுவதாக 2001 ஆம் ஆை்டில் அப்மபாறதய 

அதமரிக்க அதிபரான ஜாரஜ்் டபிள்யூ புஷ் அறிவிதத்ார.் 

❖ பாரிஸ் ஒப்பந்தம் என்பது பசுறம இல்ல வாயு உமிழ்வின் குறைப்பு, தழுவல் மை்றும் 

அதை்கான நிதி ஆகியவை்றைக் றகயாளும் காலநிறல மாை்ைம் மீதான ஐக்கிய 

நாடுகள் கட்டறமப்பின் கீழ் உள்ள ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இது 2015 ஆம் ஆை்டில் பாரிஸில் நறடதபை்ை உறுப்பு நாடுகளின் மாநாடு -  21 அல்லது 

2015 ஆம் ஆை்டு ஐக்கிய நாடுகளின் காலநிறல மாை்ைத்திை்கான  மாநாட்டில் ஏை்றுக் 

தகாள்ளப் பட்டது. 

❖ பாரிஸ் ஒப்பந்தமானது நியூயாரக்்கில் உள்ள ஐ.நா தறலறமயகத்தில் 2016 ஆம் 

ஆை்டு ஏப்ரல் 22 அன்று (புவி தினம்) றகதயாப்பமிட அனுமதிக்கப் பட்டது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சபார் மற்றும் ஆயுதப் சபாராட்டத்தின் சபாது சுற்றுெச்ூழயலெ ்சுரை்டுவயதத் 

தடுப்பதற்கான ெர்வசதெ தினம் - நவம்பர் 6 

❖ 2001 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்5 ஆம் மததி அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ்சறபயானது 

ஒவ்தவாரு ஆை்டும் நவம்பர ்6 ஆம் மததிறய மபார ்மை்றும் ஆயுதப் மபாராட்டத்தின் 

மபாது சுை்றுசச்ூழறலச ் சுரை்டுவறதத் தடுப்பதை்கான சரவ்மதச தினமாக 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ஆயுதப் மபாராட்டங்களின் மபாது சுை்றுசச்ூழல் அழிக்கப் படாமல் இருப்பறத உறுதி 

தசய்வமத இந்தத் தினதத்ின் மநாக்கமாகும். 

 

பெச்ிளங் குழந்யதகள் பாதுகாப்பு தினம் - நவம்பர் 7 

❖ இத்தினம் நவம்பர ்7 ஆம் மததியன்று தகாை்டாடப் படுகின்ைது. 

❖ இத்தினமானது பசச்ிளங் குழந்றதகளின் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புைரற்வ 

ஏை்படுத்துவறதயும் பசச்ிளங் குழந்றதகறள சரியான முறையில் கவனித்துக் 

தகாள்வதன் மூலம் அவரக்ளின் உயிறரப் பாதுகாப்பறதயும் மநாக்கங்களாகக் 

தகாை்டுள்ளது. 

❖ இந்தியா தனது குழந்றத இைப்பு விகிதத்றத (Infant Mortality Rate - IMR) கடந்த 11 

ஆை்டுகளில் 42 சதவிகிதமாகக் குறைத்துள்ளது. அதாவது 2006 ஆம் ஆை்டில் 

உயிருடன் பிைந்த 1,000 குழந்றதகளுக்கு 57 ஆக இருந்த குழந்றத இைப்பு விகிதத்றத  

2017 ஆம் ஆை்டில் 33 ஆகக் குறைத்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் கிராமப்புைங்களில் IMR விகிதம் 37 ஆகவும் நகரப்்புைங்களில் IMR 

விகிதம் 23 ஆகவும் இருக்கின்ைது. 

❖ IMR விகிதக் குறைப்பு இருந்த மபாதிலும், 2017 ஆம் ஆை்டில் இந்தியாவின் IMR 

விகிதமானது உலகளாவிய விகிதமான 29.4ஐ விட அதிகமாக இருக்கின்ைது. 

இந்தியாவின் IMR விகிதமானது மமை்கு ஆப்பிரிக்க நாடான தசனகல் நாட்டின் IMR 

விகிதத்திை்குச ்சமமானதாகவும் பாகிஸ்தான் மை்றும் மியான்மர ்ஆகிய நாடுகறளத் 

தவிர தபரும்பாலான ததை்காசிய அை்றட நாடுகறள விட அதிகமாகவும் உள்ளது. 

 

சதசியப் புற்றுசநாய் விழிப்புைர்வு தினம் - நவம்பர் 7 

❖ மதசியப் புை்றுமநாய் விழிப்புைரவ்ு தினமானது முதன்முதலில் மத்தியச ் சுகாதார 
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அறமசச்ரான டாக்டர ் ைரஷ் வரத்னால் 2014 ஆம் ஆை்டில் தசப்டம்பர ் மாதத்தில் 

அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ இத்தினமானது புை்றுமநாய், அதன் சிகிசற்ச முறைகள் மை்றும் அதன் அறிகுறிகள் 

குறித்து மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதை்காக நவம்பர ் 7 ஆம் மததியன்று இந்தியாவில் 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ மகரளாவில் உள்ள மாவட்ட மருத்துவமறனகள் மை்றும் அம்மாநிலதத்ில் உள்ள 

மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமறனகள் ஆகியவை்றில் இலவசப் புை்றுமநாய் 

சிகிசற்சறய வழங்குவதை்காக "சுைூரத்்தம்" என்ை ஒரு திட்டத்றத அம்மாநில அரசு 

முன்தமாழிந்துள்ளது. 

❖ புை்றுமநாய பை்றிய லான்தசட ் அறிக்றகயின்படி, இதய மநாய்க்குப்  பிைகு 

இரை்டாவது தகாடிய மநாயாக (மரைம் ஏை்படுத்தும்) இந்தியா புை்றுமநாறயக் 

தகாை்டுள்ளது. 

❖ உலகளவில் புை்றுமநாய் குறித்த விழிப்புைரற்வ ஏை்படுத்துவதை்காக ஆை்டுமதாறும் 

பிப்ரவரி 4 ஆம் மததியன்று உலகப் புை்றுமநாய் தினம் தகாை்டாடப் படுகின்ைது. 
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