
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 15 

TNPSC துளிகள் 

 77 மில்லியன் மக்கள் நீரிழிவு நநோயினோல் போதிக்கப்பட்டுள்ள நிலலயில், 20 - 79 

வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில் அதிக எண்ணிக்லகயிலோன நீரிழிவு நநோயோளிகலள 

(இரண்டோவது இடதத்ில்) இந்தியோ ககோண்டுள்ளது. 

o முதல் 10 நோடுகளின் பட்டியலில் 116 மில்லியன் நீரிழிவு நநோயோளிகளுடன் சீனோ 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 போலர ்சங்க விழோவின் 11வது பதிப்போனது நதசிய நோடகப் பள்ளியினோல் (National School 

of Drama - NSD) புது தில்லியில் உள்ள அதன் வளோகதத்ில் ஏற்போடு கசய்யப் பட்டது. இது 

குழந்லதகளோல் நிகழ்த்தப்படும் நோட்டுப்புற மற்றும் போரம்பரிய கலல வடிவங்களின் 

சங்கமமோகும். 

 1889 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த இந்தியோவின் முன்னோள் பிரதமரோன ஜவஹரல்ோல் 

நநருவுக்கு மரியோலத கசலுத்தும் வலகயில் இந்தியோவில் ஒவ்கவோரு ஆண்டும் 

நவம்பர ்14 ஆம் நததியன்று குழந்லதகள் தினம் ககோண்டோடப் படுகின்றது. 

o கூகுள் ஆனது “நடமோடும் மரங்கள்" என்ற டூடுலுடன் இந்தத் தினத்லத 

அனுசரிதத்து. இந்த டூடுல் ஆனது ஏழு வயது நிரம்பிய மோணவரோன 

திவ்யோசன்ஹி சிங்கோல் என்பவரின் ஓவியத்லத அடிப்பலடயோகக் ககோண்டது. 

இது கோடுகள் அழிப்பிலிருந்து அடுதத் தலலமுலறயினலரப் 

போதுகோப்பதற்கோன கசய்திலயப் பரப்புகின்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சதன்சபண்ணண நதியின் குறுக்கக அணண 

 கரந்ோடகோவோல் கதன்கபண்லண ஆற்றின் குறுக்நக அலண கட்டப்படுவலதத ் 

தடுத்து நிறுத்தக் நகோரிய தமிழ்நோட்டின் மனுலவ இந்திய உசச் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி 

கசய்துள்ளது. 

 கரந்ோடக மோநிலமோனது கதன்கபண்லண ஆற்றின் ஒரு கிலள நதியோன 

மோரக்்கண்நடய நதி என்ற நதியின் குறுக்நக 50 மீட்டர ் உயரம் ககோண்ட ஒரு 

அலணலயக் கட்டத் கதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்த நதியோனது கரந்ோடகோவின் கசன்னநகசவ மலலகளில் உற்பத்தியோகின்றது. 

 இது ஒசூர,் கிருஷ்ணகிரி, தரம்புரி, திருவண்ணோமலல மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய 

மோவட்டங்கள் வழியோக 432 கிநலோ மீட்டர ்பயணிதத்ு, கடலல அலடகின்றது. 

 

கதசியெ ்செய்திகள் 

ெபரிமணை சீராய்வு மனு மீதான தீரப்்பு 

 அலனத்து வயலதச ்நசரந்்த கபண்களும் நகரளோவில் உள்ள சபரிமலல நகோவிலுக்குள் 

நுலழவது குறிதத்ு ஒரு கபரிய அமரவ்ு மீண்டும் விசோரிக்க நவண்டும் என்று உசச் 

நீதிமன்றத்தின் ஐந்து நீதிபதிகலளக் ககோண்ட அரசியலலமப்பு அமரவ்ு 

தீரப்்பளிதத்ுள்ளது. 

 தற்நபோது கபண்கள் நகோவிலுக்குள் நுலழவதற்குத் தலட ஏதும் விதிக்கப்பட வில்லல. 
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 பின்வரும் நீதிபதிகலளக் ககோண்ட அரசியலலமப்பு அமரவ்ோனது சபரிமலல சீரோய்வு 

மனு மீதோன தீரப்்பிலன வழங்கியது. 

o நரோஹிந்தன் ஃபோலி நோரிமன் 

o டி.ஒய் சந்திரசூட் 

o இந்தியத் தலலலம நீதிபதி ரஞ்சன் நகோநகோய் 

o இந்து மல்நஹோதர்ோ 

o ஏ.எம்.கோன்வில்கர ்

 இந்தத் தீரப்்போனது 3 : 2 என்பதின் அடிப்பலடயில் வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 நீதிபதிகள் சந்திரசூட் மற்றும் நரோஹிந்தன் நோரிமன் ஆகிநயோர ் மோறுபட்ட தீரப்்லப 

வழங்கினர.் இவரக்ள் இந்த அமரவ்ில் உள்ள மற்ற நீதிபதிகளின் கருதத்ுகலள 

(கபரும்போன்லம நீதிபதிகளின் கருதத்ுகலள) ஏற்றுக் ககோள்ளவில்லல. இவரக்ள் இது 

கதோடரப்ோன அலனதத்ு (56 மறுஆய்வு மனுக்கள்) சீரோய்வு மனுக்கலளயும் தள்ளுபடி 

கசய்ய நவண்டுகமன்று தீரப்்பு வழங்கினர.் 

 2018 ஆம் ஆண்டு உசச் நீதிமன்ற உத்தரலவப் பின்பற்றோதது ஒரு விருப்பத் நதரவ்ு 

அல்ல என்றும் தீரப்்பு வழங்கப்பட்ட நததியிலிருந்து கபண்கள் சபரிமலல 

நகோவிலுக்குள் நுலழய அனுமதிக்கப் படுவதோகவும் அவரக்ள் கூறினர.் 

 ஏழு நீதிபதிகலளக் ககோண்ட அமரவ்ோனது பின்வரும் விவகோரங்கலளயும் ஆரோய 

இருக்கின்றது. 

o முஸ்லீம் மற்றும் போரச்ி இனப் கபண்கள் அவரக்ளது வழிபோட்டுத ்

தலங்களுக்குள் அனுமத்தித்தல். 

o தோவூதி நபோஹ்ரோ முஸ்லிம் சமூகத்தில் கபண்களின் பிறப்புறுப்லப கவட்டுதல். 

o அரசியலலமப்பின் 25 (1)வது பிரிவின் கீழ் உள்ள 'கபோது ஒழுங்கு, ஒழுக்கம் 

மற்றும் சுகோதோரம்' ஆகியவற்றின் கபோருலள வலரயறுத்தல். 

o 'அறகநறி' அல்லது 'அரசியலலமப்பு அறகநறி' ஆகியவற்றின் கபோருலள 

வலரயறுத்தல். 

o ஒரு மதப் பிரிவின் "அத்தியோவசிய மத நலடமுலறகளுக்கு" பிரிவு 26 இன் கீழ் 

அரசியலலமப்புப் போதுகோப்பு வழங்கப் படுகிறதோ என்பது குறித்து இந்த அமரவ்ு 

ஆரோய இருக்கின்றது. 

o மதத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட நலடமுலறயில் நீதிமன்றம் எந்த அளவிற்குத ்

தலலயிட முடியும் என்பது குறித்தும் இந்த அமரவ்ு விசோரிக்க இருக்கின்றது. 

முன்னதாக  

 2018 ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்றமோனது 10 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்ட கபண்கள் 

சபரிமலல நகோவிலில் வழிபட அனுமதியளிதத்ுத்  தீரப்்பு வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த வழக்கின் கபயர:் 

o கோந்தோரு ரோஜீவோரு (எதிர)் இந்திய இளம் வழக்கறிஞரக்ள் சங்கம். 

 

ரஃகபை் ஒப்பந்தம் குறித்த சீராய்வு மனு மீதான தீரப்்பு 

 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 14 அன்று 36 ரஃநபல் நபோர ் விமோனங்கலள வோங்குவலத 

ஆதரித்த உசச் நீதிமன்றத் தீரப்்லப மறுஆய்வு கசய்யக் நகோரும் மனுக்கலள இந்திய 

உசச் நீதிமன்றதத்ின் மூன்று நீதிபதிகலளக் ககோண்ட அமரவ்ு தள்ளுபடி கசய்தது. 

 இந்த அமரவ்ோனது இந்திய உசச் நீதிமன்றத் தலலலம நீதிபதியோன (Chief Justice of India 
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- CJI) ரஞ்சன் நகோகோயோல் தலலலம தோங்கப்பட்டது. 

 “யஷ்வந்த் சின்ஹோ மற்றும் பிறர ் (எதிர)் மத்தியப் புலனோய்வு அலமப்பு" என்ற 

வழக்கில் இந்தத் தீரப்்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 CJI உடன் இலணந்து நீதிபதி சஞ்சய் கிஷண் கவுல் இத்தீரப்்லப எழுதி, வழங்கினோர.் 

 இந்த அமரவ்ின் மூன்றோவது நீதிபதியோன நக.எம். நஜோசப் முதன்லமத் தீரப்்புடன் 

ஒதத்ுப் நபோவதோக தீரப்்பு கூறினோர.் நமலும் இவர ்அப்புகோரில் ஏநதனும் முகோந்திரம் 

இருந்தோல் முன் அனுமதியுடன் சிபிஐ விசோரலணக்குப் பரிந்துலரத்தோர.் 

 

2020 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தின விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர ்- செய்ர் 

கபாை்ெனாகரா 

 11வது பிரிக்ஸ் உசச்ி மோநோட்டின் ஒரு பகுதியோக, பிரதமர ் நமோடி பிநரசில் அதிபர ்

கஜய்ர ்நபோல்சனோநரோவுடன் இருதரப்புப் நபசச்ுவோரத்்லதலய நடத்தினோர.் 

 இந்திய குடிமக்களுக்கு நுலழவு இலசவு அற்ற (VISA FREE) பயணத்திற்கு 

அனுமதியளிக்கும் பிநரசில் அதிபரின் முடிலவ அவர ்வரநவற்றோர.் 

 இந்தியோவின் 2020 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தின விழோக் ககோண்டோட்டங்களில் முதன்லம 

விருந்தினரோக கலந்து ககோள்வதற்கோக விடுக்கப்பட்ட பிரதமர ் நநரந்திர நமோடியின் 

அலழப்லப நபோல்சனோநரோ ஏற்றுக் ககோண்டோர.் 

 

ஃசபனி நதி ஒப்பந்தம் 

 இந்தியோவிற்கும் வங்க நதசதத்ிற்கும் இலடயிலோன ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு 

மத்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தமோனது திரிபுரோவில் உள்ள சப்ரூம் நகரத்திற்கோன குடிநீர ்

விநிநயோக திட்டத்திற்கோக இந்தியோவினோல் ஃகபனி ஆற்றில் இருந்து 1.82 cusecs (போய்வு 

வீத ககோள்ளளவு அலகு) தண்ணீலர எடுப்பது கதோடரப்ோன ஒரு ஒப்பந்தமோகும். 

ஃசபனி நதி 

 ஃகபனி நதியோனது கதன்கிழக்கு வங்க நதசத்தில் உள்ள ஒரு நதியோகும். 

 நீர ்உரிலம கதோடரப்ோக கதோடரச்ச்ியோன சரச்ல்சகலளக் ககோண்டுள்ள இந்த நதி இரு 

நோட்டின் எல்லலகலளக் கடந்து கசல்லும் ஒரு நதியோகும். 

 ஃகபனி நதியோனது கதற்கு திரிபுரோ மோவட்டதத்ில் உருவோகி, சப்ரூம் நகரம் வழியோகப் 

போய்ந்து, பின்னர ்வங்க நதசதத்ில் நுலழகின்றது. 

 லிட்டில் ஃகபனி என்றும் அலழக்கப்படும் முஹூரி நதியோனது நவகோளி மோவட்டத்தில் 

உற்பத்தியோகி அதன் பின் ஃகபனி நதியின் முகதத்ுவோரத்திற்கு அருகில் அதனுடன் 

இலணகின்றது. 

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


   
    
 

 
 

 

 

புரு பழங்குடியின மக்கள் சதாடர்பான பிரெச்ிணனகள் 

 வடக்கு திரிபுரோவில் புரு அகதிகளோல் கதோடங்கப்பட்ட முற்றுலகயோனது அகற்றப் 

பட்டது. 

 தங்களுக்கோன உணவுப் கபோருள் வழங்கலல மீண்டும் கதோடங்க நவண்டும் என்று 

அவரக்ள் நகோரிக்லக விடுதத்னர.் 

 சமீபதத்ில், மதத்ிய உள்துலற அலமசச்கமோனது சுமோர ் 30,000 புரு இன மக்களுக்கு 

வோக்களிக்கும் உரிலமலய வழங்க முடிவு கசய்தது. 

 இந்த புரு இன மக்கள் 1997 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட சில சமூகங்களுக்கு இலடயிலோன 

ஒரு வன்முலறலய அடுதத்ு மிநசோரமில் இருந்து திரிபுரோவுக்குத் தப்பி ஓடி விட்டனர.் 

 இது கதோடரப்ோக, மத்திய அரசு, திரிபுரோ மற்றும் மிநசோரம்  ஆகியவற்றிற்கிலடநய 

முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்று லககயழுத்தோனது. 

 இந்த ஆண்டின் வோக்கோளர ்பட்டியலலத ்திருத்தி, அம்மோநிலதத்ிற்குள் இடம்கபயரந்்த 

சமூகத்தின் உறுப்பினரக்லள அப்பட்டியலில் நசரக்்குமோறு இந்தியத் நதரத்ல் 

ஆலணயம் இப்நபோது மிநசோரம் மோநிலத்திடம் நகட்டுக் ககோண்டுள்ளது. 

புரு பழங்குடியினர் 

 இந்தியோவில் திரிபுரோ மோநிலம் முழுவதும் புரு பழங்குடியின மக்கலளக் கோணலோம். 

இருப்பினும், மிநசோரம் மற்றும் அசோம் ஆகிய மோநிலங்களிலும் அவரக்லளக் 

கோணலோம்.  

 இவரக்ள் திகபத்திய-பரம்ிய கமோழிக் குடும்பத்லதச ் நசரந்்த புரு கமோழியின் ரீங் 

நபசச்ு வழக்கில் நபசுகின்றோரக்ள். நமலும் இது உள்நோட்டில் ககௌ புரு என்று குறிப்பிடப் 

படுகின்றது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

உைக நீரிழிவு தினம் - நவம்பர் 14 

 உலக நீரிழிவு தினம் என்பது நீரிழிவு நநோயின் மீது கவனத்லதச ் கசலுதத்ும் ஒரு 

முதன்லமயோன உலகளோவிய விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ோரமோகும். இதத்ினமோனது 

ஒவ்கவோரு ஆண்டும் நவம்பர ்14 அன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது சோரல்ஸ் கபஸ்டுடன் இலணந்து இன்சுலிலனக் கண்டுபிடித்த சர ் கபட்ரிக் 

போண்டிங்கின் பிறந்த  நோளுடன் ஒதத்ுப் நபோகின்றது. 

 உலக சுகோதோர அலமப்பு மற்றும் IDF (சரவ்நதச நீரிழிவுக் கூட்டலமப்பு -  International 

Diabetes Federation) ஆகியவற்றினோல் 1991 ஆம் ஆண்டில் விழிப்புணரவ்ு தினமோக இந்தத ்

தினம் கதோடங்கப் பட்டது. 

 இது 2006 ஆம் ஆண்டில் அதிகோரப்பூரவ் ஐக்கிய நோடுகள் தினமோக உருகவடுதத்து. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இதத்ினதத்ின் கருப்கபோருள், “குடும்பம் மற்றும் நீரிழிவு நநோய்” 

என்பதோகும். 

 

 

உைகத் தரத்திற்கான தினம் - நவம்பர ்14 

 உலகத் தரத்திற்கோன தினமோனது கபோதுவோக நவம்பர ் மோதத்தின் இரண்டோவது 

வோரத்தில் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் உலகத் தரதத்ிற்கோன தினமோனது நவம்பர ்14 அன்று அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 நமலும் இது பட்டயத் தரங்கள் நிறுவனத்தின் (CQI - Chartered Quality Institute) நூற்றோண்டு 

நிலறவு தினத்லதயும் குறிக்கின்றது. 

 இந்த ஆண்டுக் ககோண்டோட்டத்தின் கருப்கபோருள், "தரங்களின் 100 ஆண்டுகள்” 

என்பதோகும். 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள தரமோன நிபுணரக்ளின் பங்களிப்புகலள இந்தத் தினம் 

அங்கீகரிக்கின்றது. 
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கதசியக் கூட்டுறவு வாரம் - நவம்பர ்14 – 20 

 ஒவ்கவோரு ஆண்டும் நவம்பர ்14 முதல் நவம்பர ்20 வலர இந்தியோ முழுவதும் நதசியக் 

கூட்டுறவு வோரம் ககோண்டோடப் படுகின்றது. 

 இந்த ஆண்டில் 66வது நதசியக் கூட்டுறவு வோரம் ககோண்டோடப் படுகின்றது. 

 நோட்டின் கபோருளோதோரதத்ில் கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் பங்களிப்லப எடுத்துக் 

கோட்டுவநத இந்த வோர அனுசரிப்பின் நநோக்கமோகும். 

 இந்தக் ககோண்டோட்டங்கள் ஆனது இந்தியக் கூட்டுறவு இயக்கதத்ின் தலலலம 

அலமப்போன இந்திய நதசியக் கூட்டுறவு ஒன்றியதத்ினோல் (National Cooperative Union of 

India - NCUI) ஏற்போடு கசய்யப் படுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டுக் ககோண்டோட்டங்களுக்கோன முக்கியக் கருப்கபோருள், “இந்தியோவில் 

கூட்டுறவு அலமப்புகளின் பங்கு” என்பதோகும். இது கிரோமப்புறப் கபோருளோதோரத்லத 

வலுப்படுத்தவும் விவசோயிகளின் வருவோலய அதிகரிக்கவும் இந்தியோவில் உள்ள 

கூட்டுறவு அலமப்புகள் எவ்வோறு உதவ முடியும் என்பதின் மீது கவனத்லதச ்

கசலுத்துகின்றது. 
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