
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 11 

TNPSC துளிகள் 

 அமெரிக்காவிற்கு அரசுமுறறப் பயணெ் மெற்மகாண்டுள்ள தமிழகத் துறண 

முதல்வர ்ஓ.பன்னீரம்ெல்வெ் சிகாமகாவில் ஒரு விருறதப் மபற்றுள்ளார.் 

o அமெரிக்க பன்றெ இனக் கூட்டணி என்ற அறெப்பானது அவருக்கு “ஆண்டின் 

எழுெச்ி நாயகன் - ஆசியா” என்ற விருறத வழங்கியிருக்கிறது. 

 ெதராஸ் உயர ் நீதிென்றத்தின் புதிய தறலறெ நீதிபதியாக நீதிபதி ஏ.பி. ொஹி 

பதவிமயற்றார.் தமிழக ஆளுநர ் பன்வாரிலால் புமராஹித் ராஜ் பவனில் தறலறெ 

நீதிபதிக்கு பதவிப் பிரொணெ் மெய்து றவத்தார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அதயோே்தி ரோம சென்மபூமி - போபர ்மசூதி நிலே் ேகரோறு வழக்கு 

 இந்திய உெெ் நீதிென்றொனது அமயாத்தி ெரெ்ற்ெயின் இறுதித் தீரப்்றப 2019 ஆெ் 

ஆண்டு நவெ்பர ்9 அன்று அறிவிதத்து. 

 இந்தியத் தறலறெ நீதிபதி ரஞ்ென் மகாகாய் தறலறெயிலான உெெ் நீதிென்ற 

அரசியலறெப்பு அெரவ்ு இந்தத ்தீரப்்றப வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த அெரவ்ில் எஸ்.ஏ.மபாப்மட, அமொக் பூஷண், டி.ஒய் ெந்திரசூட் ெற்றுெ் எஸ் அப்துல் 

நசீர ்ஆகிமயார ்அடங்குவர.் 

 இது ஒரு ஏக ெனதான தீரப்்பாகுெ். 

 2010 ஆெ் ஆண்டு மவளியிடப்பட்ட அலகாபாத் உயர ் நீதிென்றத ் தீரப்்றப எதிரத்த்ு 

மதாடுக்கப்பட்ட பதினான்கு மெல்முறறயீடுகறள உெெ் நீதிென்றெ் விொரிதத்து. 

 அமயாதத்ியில் உள்ள 2.77 ஏக்கர ்நிலத்றத ென்னி வக்பு வாரியெ், நிரம்ொஹி அகாரா 

ெற்றுெ் ராெ் லல்லா ஆகியவற்றுக்குெ ் ெெொகப் பிரிதத்ு வழங்க அலகாபாத் உயர ்

நீதிென்றெ் உதத்ரவிட்டிருந்தது. 

 ொரெ் ் 8 ஆெ் மததி உெெ் நீதிென்றொனது ஓய்வுமபற்ற உெெ் நீதிென்ற நீதிபதி 

எஃப்.எெ்.ஐ கலிஃபுல்லா தறலறெயில் ‘வாழுெ் கறல அறெப்பின்’ நிறுவனர ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ 

ரவிெங்கர ் ெற்றுெ் மூதத் ெதராஸ் உயர ் நீதிென்ற வழக்கறிஞர ் ஸ்ரீராெ் பஞ்சு 

ஆகிமயார ்அடங்கிய மூன்று மபர ்மகாண்ட குழுறவ அமயாதத்ி நிலத ்தகராறுக்கு தீரவ்ு 

காண ெதத்ியஸ்தெ் மெய்ய அறெத்தது. 

தீர்ப்பு 

 உெெ் நீதிென்றொனது ஒட்டு மொதத் ெரெ்ற்ெக்குரிய நிலத்றதயுெ்  ராெ் லல்லாவுக்கு 

ராெ் மஜன்ெபூமி நிறலயெ் அறெப்பதற்கு என்று வழங்கியுள்ளது. 

 உெெ் நீதிென்றொனது மதய்வெ் ராெ் லல்லாறவ ஒரு முறறயான உரிறெயுறடய ெட்ட 

ஆளுறெ என்று அங்கீகரித்துள்ளது. 

 ஆனால் ராெ் மஜன்ெ பூமி என்பது ஒரு ெட்ட உரிறெ மகாண்ட ஆளுறெ அல்ல. 

 அந்த இடத்தில் மூன்று ொதங்களுக்குள் ஒரு மகாயில் கட்டுவதற்குெ் அதற்காக ஒரு 

அறக்கட்டறளறய உருவாக்குவதற்குெ் இந்திய அரசுக்கு நீதிென்றெ் 

உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 தற்காலிகொக இந்திய அரசுக்குெ ் மொந்தொக உள்ள அந்த ெரெ்ற்ெக்குரிய 

நிலொனது அறங்காவலர ் குழு அறெக்கப்பட்ட பின்னர ் அதன் உரிறெ 
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அறக்கட்டறளக்கு ொற்றப்படுெ். 

 மெலுெ் உெெ் நீதிென்றொனது ென்னி வக்பு வாரியதத்ிற்கு ெசூதி கட்டுவதற்கு என்று 

ொற்று 5 ஏக்கர ்நிலத்றத வழங்கவுெ் அரசுக்கு உதத்ரவிட்டுள்ளது. 

 2010 ஆெ் ஆண்டு ெரெ்ற்ெக்குரிய நிலத்றதப் பிரிப்பது மதாடரப்ாக அலகாபாத் உயர ்

நீதிென்றெ் அளிதத் தீரப்்பு தவறானது என்று நீதிென்றெ் தீரப்்பளித்தது. 

 1992 ஆெ் ஆண்டு பாபர ் ெசூதிறய இடிதத்துெ், 1949 ஆெ் ஆண்டு பாபர ் ெசூதிறய 

இழிவுபடுதத்ியதுெ் ெட்டத்றத மீறிய மெயல்கள் என்றுெ் நீதிென்றெ் தீரப்்பளித்தது. 

 பாபர ் ெசூதியானது ஒரு இஸ்லாமிய முறற அல்லாத கட்டறெப்பில் கட்டப்பட்டது 

என்பறத இந்தியத் மதால்மபாருள் ஆய்வுத் துறறயின் மதால்மபாருள் ொன்றுகள் 

காட்டுகின்றன என்று நீதிென்றெ் கூறியது. 

 உத்தரப் பிரமதெ ென்னி வக்பு வாரியெ் உள்ளிட்ட முஸ்லீெ் தரப்பினர ்ெரெ்ற்ெக்குரிய 

நிலத்திறனப் பிரத்திமயகொக தங்கள் மொதத்ு என்று நிரூபிப்பதில் தவறியுள்ளதாக 

நீதிென்றெ் கூறியது. 

 இந்துக்களின் மதய்வொன ராெரின் பிறப்பிடெ் என நெ்பிக்றகயுடன் ெசூதிக்குள் 

இந்துக்கள் மதாடரந்்து வழிபட்டு வந்தனர ்என்பறத நிரூபிக்க இந்துக் கட்சிகள் சிறந்த 

ொன்றுகறள அளிதத்ன என்றுெ் அது கூறியது. 

 1856-57 ஆெ் ஆண்டில் இருெ்பு மரயில்கள் அறெதத்தினால் ெசூதியின் உள் 

முற்றொனது மவளிப்புற முற்றதத்ில் இருந்து பிரிக்கப் பட்டது என்றுெ், இந்துக்கள் 

மவளிப்புற முற்றத்றதப் பிரதத்ிமயகொக றவதத்ிருக்கிறாரக்ள் என்றுெ் நீதிென்றெ் 

மெற்மகாளிட்டுள்ளது. 

 இதற்கு முன்மப, ெசூதியின் உள் முற்றதத்ில் இந்துக்கள் வழிபட்டு வந்திருப்பதாக  உெெ் 

நீதிென்றெ் கூறியது. 

 இந்திய அரொங்கத்தால் உருவாக்கப்படுெ் அறங்காவலர ் குழுவில் நிரம்ொஹி 

அகாராவுக்குப் மபாருதத்ொன பிரதிநிதிதத்ுவெ் வழங்கப்பட மவண்டுெ் என்றுெ் 

நீதிென்றெ் தீரப்்பளிதத்து. 

 பாபர ் ெசூதியின் உரிறெக்காக ென்னி வக்பு வாரியதத்ிற்கு எதிராக ஷியா வக்பு 

வாரியெ் கூறிய கூற்றற நீதிென்றெ் நிராகரிதத்து. 

 ராெ் லல்லா விராஜ்ொனுக்கு ஆதரவாக தீரப்்றபப் மபறுவதில் மக.பராெரன் முக்கியப் 

பங்கு வகித்தார.் 

 1976 ஆெ் ஆண்டு ஜனாதிபதி ஆட்சியின் மபாது தமிழகதத்ின் தறலறெ 

வழக்கறிஞராகவுெ் பின்னர ் 1983 முதல் 1989 வறர இந்திரா காந்தி ெற்றுெ் ராஜீவ் 

காந்தியின் ஆட்சியில் இந்தியத ்தறலறெ வழக்கறிஞராகவுெ் அவர ்இருந்தார.் 
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அரசு மின்னணுச ்சந்தேயின் ேனியோர்மயமோக்கம்  

 மதசிய நிகழ்மநர மகாள்முதல் வறலதளொன அரசு மின்னணுெ ் ெந்றதறய 

(Government e-Marketplace - GeM) அரொங்க ஒப்பந்தத் தாரரக்ளுெ் தனியார ்

நிறுவனங்களுெ் பயன்படுத்த (ஒட்டு மொத்தொக வாங்குவதற்கு ெட்டுமெ) ெதத்ிய 

அரசு அனுெதியளித்துள்ளது,. 

 தற்மபாது, GeM ஆனது அரசுத ்துறறகள் ெற்றுெ் மபாதுத் துறறப் பிரிவுகறள ெட்டுமெ 

இந்த வறலதளதத்ில் இருந்து வாங்க அனுெதிக்கின்றது. 

இது பற்றி 

 GeM, மதசிய மபாது மகாள்முதல் வறலதளெ் என்பது 2013 ஆெ் ஆண்டு நிறுவனங்கள் 

ெட்டத்தின் கீழ் பதிவு மெய்யப்பட்ட பிரிவு 8 ஐெ ்மெரந்்த ஒரு நிறுவனொகுெ். 

 GeM ஆனது வரத்த்க ெற்றுெ் மதாழில்துறற அறெெெ்கத்தினால் 2016 ஆெ் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் 9 அன்று அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டது.  

 ெத்திய ெற்றுெ் ொநில அரசு நிறுவனங்களுக்குத ் மதறவயான மபாருட்கள் ெற்றுெ் 

மெறவகறள மகாள்முதல் மெய்வறதயுெ் ஒழுங்குபடுதத்ுவறதயுெ் இது மநாக்கொகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

ஈரோனில் புதிய எண்சணய் வயல்  

 ஈரானிய ஜனாதிபதி ஹென் ரூஹானி குமெஸ்தான் என்ற ஒரு பிராந்தியதத்ில் 53 

பில்லியன் பீப்பாய்கள் அளவிற்கு கெெ்ா எண்மணய் மகாண்ட ஒரு பரந்த எண்மணய் 

வயல் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளார.் 

 இது ஈரானின் இரண்டாவது மபரிய எண்மணய் வயலாகுெ். முதலாவது மபரிய 
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எண்மணய் வயலானது  அஹ்வாஸ் என்ற பிராந்தியதத்ில் 65 பில்லியன் பீப்பாய் 

அளவிறனக்  மகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆராய்ெச்ி முடிந்தவுடன், ஈரான் உலகின் மூன்றாவது மபரிய எண்மணய் வளெ் 

நிறறந்த நாடாக ொறக்கூடுெ். 

 

பிரபலமோனவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் ஐ.ஏ.எஸ் – மதறவு  

 பட்டியல் ொதியினர,் பட்டியல் பழங்குடியினர ் ெற்றுெ் ெமூக & கல்வி ரீதியாக 

பின்தங்கிய வகுப்பினர ்ஆகிமயாறர மெெ்படுதத்ுவதில் முக்கியப் பணியாற்றியுள்ள 

இந்திய அரசின் முன்னாள் மெயலாளர ்பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் காலொனார.் 

 1956 ஆெ் ஆண்டு ஆந்திர ொநிலத்றதெ ் மெரந்்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியான இவர,் 1989 

ஆெ் ஆண்டு வன்மகாடுறெ தடுப்புெ ்ெட்டதத்ின் சிற்பியாக இருந்தார.் 

 1979 ஆெ் ஆண்டில், பி.பி ெண்டல் ஆறணயதத்ின் நியெனத்துடன் அவர ்

மதாடரப்ுறடயவர ் ஆவார.் இந்த ெண்டல் குழுவானது இதர பிற்படுத்தப்பட்ட 

பிரிவினருக்கு அரசு நிறுவனங்களில் மவறலக்கான 27 ெதவீத இட ஒதுக்கீட்றடப் 

பரிந்துறரத்தது. 

 1990 ஆெ் ஆண்டில் வி.பி.சிங் அரசு ெண்டல் ஆறணய அறிக்றகறய அெல்படுதத்ிய 

மபாது அவர ்ெத்திய ெக்கள் நலதத்ுறற அறெெெ்கத்தின் மெயலாளராக இருந்தார.் 

 பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான மதசிய ஆறணயதத்ின் முதல் உறுப்பினராகவுெ் அவர ்

இருந்தார.்  

 முஸ்லிெ்களுக்கான பின்தங்கிய வரக்்க நிறல குறித்த கிருஷ்ணனின் 

அறிக்றகயானது ஆந்திராவில் மவறல ெற்றுெ் கல்வியில் 4% இட ஒதுக்கீட்றட 

அவரக்ளுக்கு அனுெதிப்பதற்கான அடிப்பறடறய உருவாக்கியது. 

 

 

டி.என்.தசஷன் – மதறவு  

 1955 ஆெ் ஆண்டு தமிழ்நாடு பிரிறவெ ் மெரந்்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியுெ் முன்னாள் 

தறலறெத் மதரத்ல் ஆறணயருொன திருமநல்லாய் நாராயண ஐயர ் மெஷன் 

காலொனார.் 
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 இவர ் முன்னதாக 1989 ஆெ் ஆண்டில் இந்தியாவின் 18வது அறெெெ்ரறவெ ்

மெயலாளராகவுெ் பணியாற்றி  இருந்தார.் 

 1990 ஆெ் ஆண்டில் ெந்திரமெகர ் பிரதெராக இருந்த மபாது இவர ் இந்தியத் மதரத்ல் 

ஆறணயராகப் பணியாற்றினார.் 

 திரு. மெஷனின் காலகட்டத்தில் தான் மதரத்ல் ஆறணயெ் அக்மடாபர ் 1993 ஆெ் 

ஆண்டில் பல உறுப்பினரக்றளக் மகாண்ட அறெப்பாக ொறியது. 

 ஒரு கடறெ தவறாத தறலறெத் மதரத்ல் ஆறணயராக அறியப்பட்ட இவர ்அரசியல் 

கட்சிகள் ெற்றுெ் மதரத்ல் மபாட்டியாளரக்ள் மீது மதரத்ல் ஒழுக்கத்றத 

அெல்படுதத்ியவர ் ஆவார.் குறிப்பாக மதரத்ல் ொதிரி நடத்றத விதிகளில் அவர ்

மிகுந்த கண்டிப்பு காட்டினார.் 

 அவர ் நறடமுறறப் படுதத்ிய சில சீரத்ிருதத்ங்களில் மதரத்ல் நடத்றத 

விதிமுறறகறள அெல்படுத்துதல், தகுதியான அறனதத்ு வாக்காளரக்ளுக்குெ் 

வாக்காளர ் அறடயாள அட்றடகறள வழங்குதல், மதரத்ல் மவட்பாளரக்ளின் 

மெலவினங்கறளக் கட்டுப்படுத்துதல், மதரத்ல்கறள எதிரம்காள்ளுெ் ொநிலங்கறளத ்

தவிர மவறு ொநிலங்களில் இருந்து மதரத்ல் அதிகாரிகறள நியமித்தல் ஆகியறவ 

அடங்குெ். 

 வாக்காளரக்ளுக்கு றகயூட்டு மகாடுப்பது அல்லது மிரட்டுவது, மதரத்ல்களின் மபாது 

ெதுபானெ் விநிமயாகித்தல், அரொங்க நிதி ெற்றுெ் நிரவ்ாகத்றத மதரத்ல் 

பிரெெ்ாரத்திற்காகப் பயன்படுதத்ுதல், வாக்காளரக்ளிடெ் ொதி அல்லது வகுப்புவாத 

ரீதியிலான உணரவ்ுகளில் பிரெெ்ாரெ் மெய்தல், பிரெெ்ாரங்களுக்கு வழிபாட்டுத ்

தளங்கறளப் பயன்படுதத்ுதல், எழுதப்பட்ட முன் அனுெதி மபறாெல் ஒலிமபருக்கிகள் 

பயன்படுதத்ுதல் & அதிக அளவு இறெ றவத்து இறடயூறு ஏற்படுதத்ுதல் மபான்ற பல 

முறறமகடுகறள அவர ்கட்டுப்படுதத்ினார.்  

 இவருக்கு 1996 ஆெ் ஆண்டில் ரமொன் ெகமெமெ விருது வழங்கப்பட்டது. 

 கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 1990 ஆெ் ஆண்டு  முதல் 1996 ஆெ் ஆண்டு  வறர மதாடரந்்து 

ஆறு ஆண்டுகள் தறலறெத் மதரத்ல் ஆறணயர ்பதவிறய வகிதத்வர ்திரு. மெஷன் 

ெட்டுமெ ஆவார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய சட்ட தசதவகள் தினம் - நவம்பர் 9 

 இந்த தினொனது இந்திய ெட்ட உதவிகள் ஆறணயெ ்ெட்டெ் 1987 ஆெ் ஆண்டு இயற்றப் 

பட்டறத நிறனவு கூரக்ிறது. 

 இந்தெ ் ெட்டொனது 1995 ஆெ் ஆண்டு நவெ்பர ் 9 ஆெ் மததி முதல் நறடமுறறக்கு 

வந்தது. 

 இந்தியாவின் மதசிய ெட்ட உதவிகள் ஆறணயெ் (National Legal Services Authority - NALSA) 

இந்தெ ்ெட்ட விதிகளின் படி 1995 ஆெ் ஆண்டு டிெெ்பர ்5 அன்று அறெக்கப் பட்டது. 

 ெட்ட உதவிகள் ஆறணயெ ்ெட்டதத்ின் கீழ் உள்ள பல்மவறு விதிகள் ெற்றுெ் வழக்குத ்

மதாடுப்பவரக்ளின் உரிறெ குறிதத்ு ெக்களுக்கு விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுதத் இந்தத ்

தினெ் அனுெரிக்கப் படுகிறது. 

 மதறவப்படுமவாருக்கு இலவெ ெட்ட உதவி ெற்றுெ் ஆமலாெறன வழங்குவது, 

ெத்தியஸ்தெ் மூலெ் வழக்குகறளத் தீரப்்பது ெற்றுெ் இணக்கொன தீரவ்ுகள் அளிப்பது  

உள்ளிட்ட நடவடிக்றககறள NALSA மெற்மகாள்கின்றது. 
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சரவ்தேச அறிவியல் மற்றும் அதமதி வோரம் - நவம்பர் 9 முேல் 14 வதர 

 ‘அறெதி ெற்றுெ் வளரெ்ச்ியின் ெரவ்மதெ வாரெ்’ கறடபிடிக்கப் படுவது என்று ஐக்கிய 

நாடுகள் அறெப்பால் 1988 ஆெ் ஆண்டில் அறிவிக்கப் பட்டது. 

 ெரவ்மதெ அறெதி ஆண்றடக் கறடபிடிப்பதன் ஒரு பகுதியாக 1986 ஆெ் ஆண்டில் இது 

மபான்ற வாரெ் முதல்முறறயாக  அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 அறெதியான ெற்றுெ் நிறலயான ெமூகங்களுக்கு அறிவியலின் பங்கு குறித்தப் 

மபாது விழிப்புணரற்வ வலுப்படுத்த இந்த வாரெ் அனுெரிக்கப் படுகின்றது. 

 2019 ஆெ் ஆண்டிற்கான அனுெரிப்பின் கருப்மபாருள் "அறனவருக்குொன அறிவியல், 

யாறரயுெ் புறக்கணிக்காெல் இருதத்ல்" என்பதாகுெ். 

 அறெதி ெற்றுெ் மெெ்பாட்டுக்கான உலக அறிவியல் தினெ் ஒவ்மவாரு ஆண்டுெ் 

நவெ்பர ்10 அன்று இந்த வாரத்துடன் ஒதத்ிறெந்து அனுெரிக்கப் படுகின்றது. 
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