
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 16 

TNPSC துளிகள் 

 குழந்தைகள் தினை்தை முன்னிட்டு, ைமிழ்க் குழந்தைகளின் எழுைை்ாளரான தைவி 

நாசச்ியப்பன் மற்றும் கவிஞர ் சபரிநாைன் ஆகிதயாருக்கு  2019 ஆம் ஆண்டின் பால் 

சாகிைய் புராஸ்கார ்விருது வழங்கப்பட்டது. 

o குழந்தைகளின் இலக்கியைத்ிற்காக அவரது வாழ்நாள் பங்களிப்பிற்காக தைவி 

நாசச்ியப்பன் (அக்கா தைய்வாதன) என்பவருக்கும் ைனது ‘வால்’ என்ற அவரது 

கவிதைை் தைாகுப்பிற்காக சபரிநாைன் என்பவருக்கும் இந்ை விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

 தகாவாவின் கடற்கதர தசாைதன நிதலயைத்ில், தைஜாஸ் என்ற கடற்பதடதயச ்

தசரந்்ை இலகு ரக தபார ்விமானை்தின் (light combat aircraft - LCA) இரவு தநர “ஒடுக்கப்பட்ட 

ைதரயிறக்கை்தை” நிகழ்ைத்ியுள்ளைாக பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி 

அதமப்பு (Defence Research and Development Organisation – DRDO) அறிவிை்துள்ளது. 

 ஒரு விண்கலைை்ால் முைல்முதறயாகப் பாரத்வயிடப்பட்ட தைாதலதூர அண்ட 

அதமப்பான “அல்டிமா துதல” ஆனது பூரவ்ீக அதமரிக்க பவை்ைான் தமாழியில் 

அதராதகாை் அல்லது 'வானம்' என்று நாசாவால் மறுதபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

o இைன் முந்தையப் தபயரான ‘அல்டிமா துதல’ ஆனது இனதவறி என்ற 

தபாருதளக் தகாண்டிருந்ைது. இது நாசி வட்டாரங்களிலும் ஆரிய - தமலாதிக்க 

சதி தகாட்பாட்டாளரக்ளிதடதயயும் பிரபலமானைாக விளங்கியது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 14 அன்று ‘ரசகுல்லா தினை்தை’ தமற்கு வங்க மாநிலம் 

அனுசரிைை்து. இது ரசகுல்லாக்களுக்கு புவிசார ் குறியீடு வழங்கப்பட்ட இரண்டாம் 

ஆண்டு நிதனவு தினை்தைக் குறிக்கின்றது. 

 இந்தியாவின் தமாை்ை பணவீக்கமானது (WPI - wholesale inflation) அக்தடாபரில் 0.16% ஆக 

குதறந்ைது. கடந்ை மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இதுவதர இல்லாை அளவிற்கு 

ஏற்பட்ட மிகக் குதறவான WPI இதுவாகும். 

 பன்னாட்டு இயற்தகப் பாதுகாப்புச ் சங்கைத்ின் (International Union for Conservation of 

Nature - IUCN) 7வது ‘ஆசியப் பிராந்திய பாதுகாப்பு மன்றக்’ கூட்டமானது 

பாகிஸ்ைானின் இஸ்லாமாபாை்தில் நதடதபற்றது. 

o 'இயற்தக மற்றும் மக்களுக்கான பசுதமயான ஆசியா' என்ற ைதலப்பில் 

நதடதபற்ற இந்நிகழ்சச்ியில் ஆசிய நாடுகதளச ் தசரந்்ை 170 பிரதிநிதிகள் 

கலந்து தகாண்டனர.் காலநிதல மாற்றை்தின் பாைகமான ைாக்கங்கதளை ்

ைடுப்பைற்கான பல்தவறு ஏற்றுக் தகாள்ளக் கூடிய நடவடிக்தககள் மற்றும் 

ைணிப்பு நடவடிக்தககள் குறிை்து இவரக்ள் விவாதிை்ைனர.் 

 அதமசான் நிறுவனை்தில் தபாருள்கதள வாங்கும் தபாது வாடிக்தகயாளரக்ள் 

உண்தமயான தபாருட்கதளப் தபறுவதை உறுதி தசய்யும் முயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக, இந்தியாவில் “சுழியை் திட்டம்” என்ற ஒரு நடவடிக்தகதய அந்நிறுவனம் 

அறிவிைத்ுள்ளது. 

o இது விற்பதனயின் தபாது தபாலிப் தபாருள்கதள அதடயாளம் காண, 

அைதனை் ைடுக்க, அைதன அகற்றுவைற்கான ஒரு முயற்சியாகும். 

 அக்தடாபர ் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் மாைை்தின் சரச்த்சக்குரிய தைரை்ல் 

முடிவுகதளை் தைாடரந்்து குடிமக்கள் ஆரப்்பாட்டங்களுக்குப் பிறகு தபாலிவியாவின் 

அதிபர ்எதவா தமாரலஸ் ைனது பைவியிலிருந்து விலகினார.் எதிரக்்கட்சி தசனட்டரான 

ஜீதனன் அணீஸ் என்பவர ் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 11 தைதியன்று அந்நாட்டின் 

அதிபர ்பைவிதய ஏற்றுக் தகாண்டார.் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சநல் செயராமன் - சநல் ஆராய்ெச்ி மமயம், குடவாெல் 

 கரிம தவளாண்தமயின் முன்தனாடியான தநல் தஜயராமன் என்பவருக்கு மரியாதை 

தசலுை்தும் வதகயில், அவரின் தபயரில் ஏற்படுைை்ப்பட்ட கரிம தவளாண் பண்தண 

மற்றும் பாரம்பரிய தநல் ஆராய்சச்ி தமயமானது திறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 “CREATE” என்ற அரசு சாரா நிறுவனமானது அவதர தகௌரவிப்பைற்காக திருவாரூர ்

மாவட்டை்தின் குடவாசல் அருதக இந்ை தமயை்தை நிறுவியுள்ளது. 

 160க்கும் தமற்பட்ட பாரம்பரிய தநல் விதைகதளப் புதுப்பிை்ை தநல் தஜயராமன் 2018 

ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்6 அன்று புற்று தநாயின் காரணமாக காலமானார.் 

 அவர ்தைாடக்கை்தில் 15 தநல் வதககதளச ்தசகரிை்து, 2006 ஆம் ஆண்டில் முைலாவது 

தநல் திருவிழாதவ (தநற்பயிர ்விழா) நடை்தினார.் 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் புவி தவதியியல் அடிப்பமட வமரபடம் 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகதள மதிப்பிடுவைற்காக, அறிவியல் மற்றும் தைாழிலக ஆய்வு 

மன்றம் – தைசியப் புவி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (National Geophysical Research Institute - 

NGRI) ‘இந்தியாவின் புவி தவதியியல் அடிப்பதட வதரபடை்தை’ தவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்ை வதரபடமானது இந்தியா முழுவதும் உள்ள தமலடுக்கு மண் மற்றும் கீழடுக்கு 

மண் ஆகியவற்றில் இருக்கும் உதலாகங்கள், ஆக்தசடுகள் மற்றும் ைனிமங்கள் 

ஆகியவற்றின் விவரங்கதளக் தகாண்ட 45 வதரபடங்கதளக் தகாண்டுள்ளது. 

 இந்ை வதரபடங்கள் மாசுபாட்தட ஏற்படுை்ைக் கூடிய தைாழில் நிறுவனங்கள் அல்லது 

பிற அதமப்புகளால் எதிர ் காலைத்ில் ஏற்படும் மாசுக்கள் பற்றிக் கண்டறிய 

உைவுகின்றன. 

 எடுை்துக்காட்டு: தைால் பைனிடுைல் நிறுவனம் குதராமியை்தை தவளியிடுகின்றது. 

o குதராமியை்தின் வதரபடை்தைப் பயன்படுைத்ுவைன் மூலம், தகாள்தக 

வகுப்பாளரக்ள் அதிக தசறிவுள்ள குதராமியப் பகுதிகதள கண்டறிந்து, அந்ைப் 

பகுதிகளில் தைால் பைனிடும் தபாருட்கள் சாரந்்ை நிறுவனங்கதள அனுமதிக்க 

மாட்டாரக்ள். 
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39வது ெரவ்ததெ வரத்்தகக் கண்காட்சி 

 39வது இந்திய சரவ்தைச வரை்ை்கக் கண்காட்சியானது புது தில்லியில் உள்ள பிரகதி 

தமைானை்தில் நதடதபற்று வருகின்றது. 

 இந்ை ஆண்டு நிகழ்வின் கருப்தபாருள், “எளிதில் தைாழில் தைாடங்குவைற்கு உகந்ை 

நாடுகள்” என்பைாகும். 

 இந்ை நிகழ்வில் ஆப்கானிஸ்ைானுக்கு ‘பங்காளர ் நாடு’ என்ற அங்கீகாரம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதை தநரைத்ில் இந்ை நிகழ்வில் “முன்னிறுைத்ு நாடாக தைன் 

தகாரியா விளங்க இருக்கின்றது. 

 

மடகர் TRIUMP பயிற்சி 

 தடகர ் TRIUMP என்பது இந்தியாவிற்கும் அதமரிக்காவிற்கும் இதடதய  நீரிலும் 

நிலை்திலும் நடை்ைப்படும் முைலாவது முப்பதடப் பயிற்சியாகும். 

 இது நவம்பர ் 13 ஆம் தைதி முைல் நவம்பர ் 21 ஆம் தைதி வதர ஆந்திர மாநிலைத்ின்  

விசாகப்பட்டினம் மற்றும் காக்கிநாடா ஆகிய நகரங்களுக்கு அருதக நடை்ைை ்

திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 தடகர ் TRIUMP என்றப் பயிற்சியானது ஒருங்கிதணந்ை பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டகை ்

ைதலதமயகைத்ின் கீழ் ஒருங்கிதணக்கப்படுகின்றது. 

 இந்ைை் ைனிைத்ுவமானப் பயிற்சியானது மனிைாபிமான உைவிகளுக்கான  களப் 

பயிற்சி மற்றும் கப்பலில் இருந்து கதரக்கு தசல்லும் தபரிடர ் மீட்புப் 

பதடயினருக்கான பயிற்சி ஆகியவற்தறக் தகாண்டிருக்கும். 
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ACEM 2019 

 அவசரகால மருை்துவம் குறிைை் 10வது ஆசிய மாநாடு (ACEM 2019 - Asian Society for 

Emergency Medicine (ASEM)) புது தில்லியில் நதடதபற்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு மாநாடானது அவசர கால மருை்துவை்திற்கான ஆசிய சமூகம் 

மற்றும் இந்திய அவசர கால மருைத்ுவை்திற்கான சமூகம் ஆகியவற்றினால் 

இதணந்து நடை்ைப்படுகின்றது. 

 இந்ை மாநாட்டின் கருப்தபாருள் “தைதவயான பராமரிப்பு, இதடதவளிகதளக் 

கட்டுப்படுை்துைல், அவசரகால மருை்துவைத்ின் ைாக்கை்தை உருவாக்குைல்” 

என்பைாகும். 

 

இந்தியா இமணயம் 2019 

 இந்திய இதணயம் மற்றும் தகதபசி மன்றமானது (IAMAI - Internet And Mobile Association 

of India) “இந்தியா இதணயம் 2019” என்ற ஒரு அறிக்தகதய தவளியிட்டுள்ளது. 

 இதணய ஊடுருவல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டைத்ில் 100 நபரக்ளில் 12 

வயதுக்கு தமற்பட்ட இதணயை்தைப் பயன்படுைத்ும் நபரக்ளின் எண்ணிக்தகயாக 

வதரயறுக்கப்படுகின்றது. 

 இந்ை அறிக்தகயின் படி, தைசியை் ைதலநகரப்் பகுதியான தில்லியில் (69%) இதணய 

ஊடுருவல் விகிைம் மிக அதிகமாக உள்ளது. இதைை் தைாடரந்்து தகரளாவில் (54%) 

இதணய ஊடுருவல் அதிகமாக உள்ளது. 

 இதணய ஊடுருவல் வீைமானது ஒடிசா (25), ஜாரக்்கண்ட் (26), பீகார ் (28) ஆகிய 

மாநிலங்களில் மிகக் குதறவாக இருக்கின்றது. 

 தமலும் தகரளா, ைமிழ்நாடு மற்றும் தில்லி ஆகியவற்றில் தபண் இதணயப் பயனரக்ள் 

அதிகம் உள்ளனர ்என்றும் இந்ை அறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 கிராமப்புற மற்றும் நகரப்்புற இதணய இதணப்புகளின் எண்ணிக்தகயில் தபரும் 

இதடதவளிதயக் தகாண்ட மாநிலங்களில் தகரளாவும் இடம் தபற்றுள்ளது. 

 

 

QUAD கூட்டம் 2019 

 குவாடு (இந்தியா, அதமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் ஜப்பான்) நாடுகளின் 
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தவளியுறவு அதமசச்ரக்ள் பாங்காக்கில் நதடதபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ்சதபக் 

கூட்டை்தின் ஒரு பகுதியாக சந்திைத்ுப் தபசினர.் 

 பயங்கரவாை எதிரப்்பு, வழிகாட்டுைல், தபரிடர ் நிவாரண உைவி, வான் தவளிப் 

பாதுகாப்பு, ஒைத்ுதழப்பு, தமம்பாடு, நிதி மற்றும் இதணயப் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் 

தபான்றவற்றுக்கான ஒைத்ுதழப்பு குறிை்து விவாதிப்பைற்காக இந்ை அதமப்பின் 

அதமசச்ரக்ள் சந்திைத்ுப் தபசினர.் 

QUAD 

 நான்கு நாடுகளின் பாதுகாப்பு உதரயாடல் அதமப்பு அல்லது குவாடு அதமப்பானது 

முைன்முைலில் 2007 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானியப் பிரைமரால் பரிந்துதரக்கப்பட்டது. 

 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாைைத்ில், இந்தியா, அதமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் 

ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் நீண்ட காலமாக நிலுதவயில் உள்ள "குவாடு" 

கூட்டிதணவிற்கு ஒரு புதிய வடிவம் தகாடுைை்ன. 

 இந்தைா - பசிபிக் பகுதியில் உள்ள முக்கியமான கடல் பாதைகதள எந்ைதவாரு 

நாட்டின் ஆதிக்கை்தின் கீழ் அல்லாமல் (குறிப்பாக சீனா) தவை்திருக்க ஒரு புதிய 

உை்திதய உருவாக்குவதை இது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 ஆஸ்திதரலியாதவை் ைவிரை்்து குவாடு உறுப்பு நாடுகள் ைற்தபாது வருடாந்திர மலபார ்

பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன. 1994 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கும் அதமரிக்காவிற்கும் 

இதடதய தைாடங்கிய இந்ைப் பயிற்சியானது 2015 ஆம் ஆண்டில் முைை்ரப்பு 

(ஜப்பானுடன்) இராணுவப் பயிற்சியாக உருதவடுைை்து. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

சிக்னல் மீன் தகரளாவில் கண்டுபிடிப்பு 

 தகரளப் பல்கதலக் கழகம் மற்றும் அதமரிக்காவின் தபருங்கடல் அறிவியல் அதமப்பு 

ஆகியவற்தறச ் தசரந்்ை விஞ்ஞானிகள் ஒரு புதிய வதக சிக்னல் மீன் இனை்தைக் 

கண்டுபிடிைத்ுள்ளனர.் 

 இது தகரள கடற்கதரக்கு அருதக, லட்சை் தீவுக் கடலின் ஆழமானப் பகுதியில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது தடதராப்சதரான் இன்டிகம் என்று அதழக்கப்படுகின்றது. இது இந்திய நீரில் 

காணப்படக் கூடிய இனை்தின் முைலாவது வதகயாகும். 

 இந்ை சிக்னல் மீன் ஆனது வழக்கைத்ிற்கு மாறான வண்ண அதமப்தபக் 

தகாண்டுள்ளது. அைன் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ை  முதுகுை ்துடுப்புகதளப் புரட்டுவைன் 

மூலம் அதை இனைத்ின் மற்ற மீன்களுடன் தைாடரப்ு தகாள்கின்றது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரிக்ஸ் - இளம் கண்டுபிடிப்பாளர் பரிசு 

 தபங்களூதரச ் தசரந்்ை முதனவர ் பட்டம் தபற்ற அறிஞரான ரவி பிரகாஷ் என்பவர ்

சிறிய மற்றும் குறு கிராமப்புற பால் விவசாயிகளுக்காக மலிவு விதலயில் உள்நாட்டு 

பால் குளிரவ்ிை்ைல் அலதகக் கண்டுபிடிைை்ைற்காக பிரிக்ஸ் அதமப்பின் இளம் 

கண்டுபிடிப்பாளர ்பரிதச தவன்றுள்ளார.் 

 நாதனா - திரவ அடிப்பதடயிலான நிதல மாற்றப் தபாருட்கதளப் பயன்படுை்தி 30 

நிமிடங்களுக்குள் மூலப் பாலின் தவப்பநிதலதய 37° தசல்சியசிலிருந்து  7° 

தசல்சியஸிற்குக் தகாண்டு வர முடியும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில் பிதரசிலில் நதடதபற்ற 4வது பிரிக்ஸ் அதமப்பின் இளம் 

விஞ்ஞானிகள் மன்றை்தில் (ஒய்.எஸ்.எஃப்) இந்ை விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

வசிஷ்த நாராயண் சிங் 

 அதமரிக்காவின் தபரக்்லியில் உள்ள கலிதபாரன்ியாப் பல்கதலக் கழகை்தில் 1969 ஆம் 

ஆண்டில் அவரால் சமரப்்பிக்கப்பட்ட முதனவர ் பட்ட  ஆய்வறிக்தகக்காக 

புகழ்தபற்று விளங்கும் கணிை தமதையான வசிஷ்ை நாராயண் சிங் காலமானார.் 

 ஐன்ஸ்டீனின் தகாட்பாட்தட எதிரை்ை் இவர ்உலகளாவிய அங்கீகாரை்தைப் தபற்றார.் 

 வாஷிங்டன் பல்கதலக் கழகை்தில் இதணப் தபராசிரியராக இருந்ை இவர ்கான்பூரில் 

உள்ள இந்தியை் தைாழில்நுட்ப நிறுவனம், மும்தபயில் உள்ள இந்தியை் தைாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் மற்றும் தகால்கை்ைாவில் உள்ள இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றிலும் பணியாற்றியுள்ளார.் 

 அவர ்40 ஆண்டுகள் மனச ்சிதைவு தநாயினால் அவதிப்பட்டார.் 

 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

சூதாட்ட எதிரப்்பு மதொதா – இலங்மக 

 சூைாட்டம் தைாடரப்ான பல பிரசச்ிதனகதளக் குற்றங்களாக்கிய முைலாவது 

தைற்காசிய நாடாக இலங்தக உருதவடுை்துள்ளது. 

 இது விதளயாட்டில் ஊழல் தைாடரப்ானக் குற்றங்கதளக் தகயாளக் கூடிய 

“விதளயாட்டுை் தைாடரப்ானக் குற்றங்கதளை் ைடுை்ைல்" என்ற ஒரு மதசாைாதவ 

நிதறதவற்றியுள்ளது. 
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 இந்ை மதசாைாவானது ஊழல் அணுகுமுதறகதளப் புகாரளிக்கை் ைவறியதை 

உள்ளடக்கும் "ஊழல் குறிைத்ு தைரியப்படுைை்ாமல் இருப்பதையும்" குற்றங்கள் 

பட்டியலில் இதணைத்ுள்ளது. 
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