
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 18  

TNPSC துளிகள் 

 உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேரே்லில் முேல் முமையாக, ைாை்றுே்திைன் 

உள்ளவரக்ள், குறிப்பாக காது தகளாேவரக்ள், தபச முடியாேவரக்ள் ைை்றுை் 

தோழுத ாயால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ள் தபாட்டியிட ேமிழ் ாடு ைா ில அரசு 

அனுைதிக்க இருக்கின்ைது. 

o 2019 ஆை் ஆண்டு ஜூமல ைாேை் தசன்மன  கர ைா கராட்சி சட்டை் ைை்றுை் 

ேமிழ்  ாடு ைாவட்ட  கராட்சி சட்டேத்ில் திருே்ேங்கள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 ராதைஸ்வரேத்ில் குரு  ானக்கிை்கு  ிமனவிடை் கட்ட ேமிழக அரசு இடை் ஒதுக்க 

உள்ளது. 

o குருே்வாரா குரு  ானக் ோை் ராதைஸ்வரை்  கரில் அமை ்துள்ள ஒரு குருே்வாரா 

ஆகுை். 

o சுைார ் 1511 ஆை் ஆண்டில் முேல் சீக்கிய குருவான குரு  ானக் 

ராதைஸ்வரேத்ிை்கு வருமக ே ்ேமே  ிமனவுகூறுை் வமகயில் இது கட்டப்பட 

இருக்கின்ைது. 

 தபரு கர ஆசியக் குடுை்ப தசமவகள் அமைப்பு வழங்கிய ‘MAFS கா ்தி நூை்றி 

ஐை்போவது ஆண்டு  ிமைவு விழாமவச ்சார ்்ே சிைப்புேத்ுவ’ விருமே ேமிழ் ாட்டின் 

துமண முேல்வர ்ஓ.பன்னர ்தசல்வை் தபை்ைார.் 

o உலக ேமிழ் ைா ாட்டிை்கான வாழ்ேத்ு கூட்டே்தில் அவருக்கு ேங்க ேமிழ் ைகன் 

விருதுை் வழங்கப்பட்டது. 

 2020 தடாக்கிதயா ஒலிை்பிக் தபாட்டியில் பங்தகை்க ைேத்ிய பிரதேசே்மேச ் தசர ்்ே 

ஷூட்டர ் சிங்கி யாேவ் என்பவர ் இ ்தியாவின் 11வது  பராகே ்

தேர ்்தேடுக்கபட்டுள்ளார.்   

o ஆனால் கே்ோரின் தோஹாவில்  மடதபை்ை 14வது ஆசிய சாை்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் அவரால் பேக்கை் தவல்ல முடியவில்மல. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தசவவகள் குறிே்ே 5வது உலகளாவிய கண்காட்சி 2019 

 ைே்திய வணிகை் ைை்றுை் வரே்்ேகே் துமை & ரயில்தவ அமைசச்ர ்பியூஷ் தகாயல் புது 

தில்லியில் 5வது தசமவகள் குறிே்ே உலகளாவிய கண்காட்சிக்கான ஒேத்ிமகமயே ்

தோடங்கி மவே்ோர.் 

 இ ்ேக் கண்காட்சி தபங்களூரில்  மடதபை இருக்கின்ைது. 

 தசமவகள் ஏை்றுைதி தைை்பாட்டு கழகை் ைை்றுை் இ ்திய மகேத்ோழில் கூட்டமைப்பு 

ஆகியவை்றுடன் இமண ்து ைே்திய வணிகை் ைை்றுை் வரே்ே்கே் துமை 

அமைசச்கே்ோல் இ ்ே  ிகழ்வு ஏை்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

சடஃப் கசெக்ட் 2019 

 ‘தடஃப் கதனக்ட் 2019’ (பாதுகாப்பு இமணப்பு)  ிகழ்சச்ியின் தோடக்க அைரம்வ 

ைே்தியப் பாதுகாப்பு அமைசச்கை் ஏை்பாடு தசய்திரு ்ேது. 

 இது புது தில்லியில் புதுமைக்கான பாதுகாப்பு சிைப்புேத்ுவ (iDEX) முயை்சியின் 
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சாேமனகமள தவளிப்படுே்துவோகுை். 

 iDEX ஆனது 2018 ஆை் ஆண்டில் தோடங்கப்பட்டது. இ ்திய இராணுவே்மே 

 வீனையைாக்குவேை்கான தோழில்நுட்ப ரதீியாக தைை்பட்ட தீரவ்ுகமள 

வழங்குவேை்காக  கண்டுபிடிப்பாளரக்ள் ைை்றுை் தோழில்முமனதவாரக்மள 

ஈடுபடுேத்ுவேன் மூலை், பாதுகாப்பு ைை்றுை் விண்தவளியில் புதுமை ைை்றுை் 

தோழில்நுட்ப வளரச்ச்ிமய வளரப்்பேை்கான ஒரு சூழல் அமைப்பாக இது 

விளங்குகின்ைது. 

 iDEX ஆனது “பாதுகாப்பு கண்டுபிடிப்பு அமைப்பினால்” (Defence Innovation Organisation” - 

DIO)  ிதியுேவி அளிக்கப்பட்டு  ிரவ்கிக்கப்படுகின்ைது. 

 DIO என்பது  ிறுவனங்கள் சட்டை் 2013 ஆை் ஆண்டின்  ிறுவனங்கள் சட்டேத்ின் கீழ் 

உருவாக்கப்பட்ட இலாப த ாக்கை்ை அமைப்பு ஆகுை். 

 இேை்கு இ ்துஸ்ோன் வானூரத்ி  ிறுவனை் ைை்றுை் பாரே் எதலக்ட்ரானிக்ஸ்  ிறுவனை் 

ஆகியமவ  ிதியுேவி அளிக்கின்ைன. 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

இஸ்தரல் தேரே்ல் 2019 

 இருபே்தி இரண்டாவது த தசட்டின் (இஸ்தரல் பாராளுைன்ைை்) 120 உறுப்பினரக்மளே ்

தேர ்்தேடுப்பேை்காக தசப்டை்பர ் ைாேை் இஸ்தரலில் சட்டைன்ைே் தேரே்ல்கள் 

 டே்ேப்பட்டன. 

 தேரே்லுக்குப் பிைகு ேை்தபாமேய பிரேைர ் இஸ்தரலில் அரசாங்கே்மே அமைக்க 

தபாறுப்தபை்ைார.் 

 இருப்பினுை், அவர ்த தசட்டில் ேனது தபருை்பான்மைமய  ிரூபிக்க தவண்டுை். 

 ஏப்ரல் ைாேேத்ில்  ட ்ே மு ்மேய தேரே்ல்கமளே் தோடர ்்து, ேை்தபாமேய பிரேைர ்

தபஞ்சமின் த ேன்யாகு ஒரு ஆளுை் கூட்டணிமய உருவாக்கே் ேவறிவிட்டார ,் இது 

இஸ்தரலிய வரலாை்றில் இதுதபான்ை முேல் தோல்வியாகக் கருேப்படுகிைது . 

 அரசாங்கே்மே அமைப்பேை்கு முன்னதர முேல் முமையாக த தசட் அமைப்பு இ ்ேே ்

தேரே்லில் கமலக்கப்பட்டது. 

 

ADIPEC 2019 

 அபுோபி சரவ்தேச தபட்தராலிய கண்காட்சி ைை்றுை் ைா ாட்டில் (Abu Dhabi International 

Petroleum Exhibition & Conference - ADIPEC) தபட்தராலிய ைை்றுை் இயை்மக எரிவாயு 

அமைசச்ர ்ேரத்ை ்திர பிரோன் கல ்து தகாண்டார.் 

 அபுோபி தபட்தராலிய அடிதபக் ைா ாடானது ஆனது சரவ்தேச எண்தணய் ைை்றுை் 

எரிவாயு துமையின் ச ்திப்பு இடைாகுை். 

 எண்தணய் ைை்றுை் எரிவாயு 4.0  என்பது இ ்ே ஆண்டின் அடிதபக் ைா ாட்டின் (ADIPEC) 

கருப்தபாருள் ஆகுை். 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

NCAER ஆய்வறிக்வக 

 தேசியப் பயன்பாட்டு தபாருளாோர ஆராய்சச்ி ைன்ைேத்ின் (National Council of Applied 
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Economic Research (NCAER) கூை்றுப் படி, இ ்தியாவின் வணிக  ை்பிக்மகயானது கட ்ே 

ஆறு ஆண்டுகளில் மிகக் குமைவாக உள்ளது. 

 NCAER என்பது தில்லியில் 1956 ஆை் ஆண்டில்  ிறுவப்பட்ட ஒரு தகாள்மக 

அமைப்பாகுை். 

 இ ்ே அமைப்பின் த ாக்கைானது அரசு ைை்றுை் ேனியாரே்் துமைப் தபாருளாோர 

ஆராய்சச்ிகளுக்கு ஆேரவளிப்போகுை். 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

எே்ேொல் உற்பே்தி 

 சி-தஹவி வமக கருை்புச ் சக்மககமளப் பயன்படுேத்ுவேை்குப் பதிலாக பி-தஹவி  

வமக கருை்புச ் சக்மககளில் இரு ்து கூடுேல் எே்ேனால் ேயாரிப்பேை்கு சிைப்பு 

சுை்றுசச்ூழல் அனுைதி தேமவயில்மல என்று ைே்திய அரசு அறிவிேத்ுள்ளது. 

 இதுதபான்ை அமனேத்ு திட்டங்களுை் பி-தஹவி வமக  கருை்புச ்சக்மக, கருை்பு சாறு, 

சரக்்கமரப் பாகு அல்லது சரக்்கமர ஆகியவை்றிலிரு ்து கூடுேல் எே்ேனால் 

உை்பே்திமய தைை்தகாள்ளுை் த ாக்கை் தகாண்டமவ. 

 சுை்றுசச்ூழல் அனுைதி ஏை்கனதவ வழங்கப்பட்டுள்ள வடிசாராயே் தோழிை்சாமலகள் 

அல்லது சரக்்கமர ஆமலகளில் ஏை்படுை் ைாசுக்களுக்கு இது தபாறுப்தபை்காது . 

 இது விவசாயிகளுக்குை் சரக்்கமரே் தோழிலுக்குை்  ன்மைகமளே் ேருவோக உள்ளது. 

 

பிரபலமாெவரக்ள் , விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இெ்தபாசிஸ் விருதுகள் 2019 

 ைனிேத யை், வாழ்க்மக அறிவியல், கணிே அறிவியல், இயை்பியல், சமூக அறிவியல், 

தபாறியியல் ைை்றுை் கணினி அறிவியல் உள்ளிட்ட ஆறு பிரிவுகளில் 2019 ஆை் 

ஆண்டுக்கான இன்தபாசிஸ் விருது தவன்ைவரக்மள இன்தபாசிஸ் அறிவியல் 

அைக்கட்டமள அறிவிேே்து. 

இெ்தபாசிஸ் பரிசு  

 இது ஆண்டுதோறுை் இன்ஃதபாசிஸ் அறிவியல் அைக்கட்டமள வழங்குை் விருது ஆகுை். 

 இது இ ்திய வை்சாவளிமயச ் தசர ்்ே விஞ்ஞானிகள், ஆராய்சச்ியாளரக்ள், 

தபாறியாளரக்ள் ைை்றுை் சமூக விஞ்ஞானிகளுக்கு வழங்கப்படுகிைது (இவரக்ள் 

இ ்தியாவில் பிை ்திருக்க தவண்டிய அவசியமில்மல). 

 முேன்முமையாக 2008 ஆை் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட இ ்ே விருோனது ஆராய்சச்ிமய 

அங்கீகரிக்குை் இ ்தியாவின் மிக உயர ்்ே  ிதிசார ்்ே விருதுகளில் ஒன்ைாகுை். 

 

ஆடி மத ாே்ஸவ் 

 பழங்குடியின விவகாரே் துமை அமைசச்கேத்ின் ஒரு அமைப்பான  இ ்தியப் 

பழங்குடியின ச ்மேயிடல் வளரச்ச்ிக் கூட்டமைப்பு (Tribal Cooperative Marketing 

Development Federation of India – TRIFED) “ஆடி ைதஹாேஸ்வ் – தேசியப் பழங்குடியினர ்

விழா” என்பமே ஏை்பாடு தசய்வேை்கான ஒரு புதிய கருே்மே ஆரை்பிே்துள்ளது. 

 பழங்குடி வாழ்க்மகயின் அடிப்பமட த றிமுமைகமள குறிக்கின்ை இவ்விழாவின் 

கருப்தபாருள், "பழங்குடியினர ் மகவிமன, கலாசச்ாரை் ைை்றுை் வரே்்ேகேத்ின் 
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தகாண்டாட்டை்" ஆகுை்.  

 

ராஜாராம் தமாகெ் ராய் தேசிய விருது 

 இ ்தியப் பேத்ிரிமக ைன்ைை் வழங்குகின்ை ைதிப்புமிக்க ராஜாராை் தைாகன் ராய் 

விருதுக்கு ராஜஸ்ோன் பேர்ிகா குழுைே் ேமலவர ் குலாப் தகாே்ோரி தேரவ்ு 

தசய்யப்பட்டுள்ளார.் 

 இ ்ே விருது  வை்பர ் 16 ஆை் தேதி தேசியப் பே்திரிமக தினே்மே முன்னிட்டு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இ ்தியப் பே்திரிமக ைன்ைைானது 2019 ஆை் ஆண்டிை்கான இேழியல் துமை 

சிைப்புே்துவ தேசிய விருதுகள் தபை இருக்குை் ைை்ை தவை்றியாளரக்மளயுை் 

அறிவிே்ேது. 

 

வெவிலங்குப் பாதுகாப்பு அறிவியலில் ஜாரஜ்் ஷாலர் வாழ்நாள் விருது 

 வனவிலங்கு உயிரியலாளர ் தக. உல்லாஸ் கர ்ே் என்பவருக்கு வனவிலங்குப் 

பாதுகாப்புச ் சங்கே்தின் (Wildlife Conservation Society’s - WCS) ஜாரஜ்் ஷாலர ்வாழ் ாள் 

விருது வழங்கப்பட்டது 

 ேை்தபாது இவர ் கர ்ாடகாவின் தபங்களூரு வனவிலங்கு ஆய்வு மையேத்ின் 

இயக்கு ராக உள்ளார.் 

 WCS இன் விருமேப் தபை்ை முேல்  பர ்இவதர ஆவார.் 

 உலகளவில் மிகப் தபரிய வனவிலங்கு விஞ்ஞானிகள் ைை்றுை் பாதுகாவலரக்ளில் 

ஒருவராகக் கருேப்படுை் WCS இன் டாக்டர ் ஜாரஜ்் ஷாலரின்  ிமனவாக இேை்கு 

இப்தபயரிடப்பட்டது. 

 

விவளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

2023 ஆம் ஆண்டுக்காெ ஆண்கள்  ாக்கி உலகக் தகாப்வப 

 15வது ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் தகாப்மபமய இ ்தியா 2023 ஆை் ஆண்டு ஜனவரியில் 

 டே்ே இருக்கின்ைது. 

 2023 ஆை் ஆண்டு ஆண்கள் உலகக் தகாப்மப யானது ஒடிசாவின் புவதனஸ்வரில் 

விமளயாடிய 2018 பதிப்பின் அதே முமைமயப் பின்பை்றுை். 

 சரவ்தேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பானது 2022 ஆை் ஆண்டு ஜூமல ைாேை்  மடதபை 

இருக்குை் ைகளிர ் உலகக் தகாப்மப தபாட்டிமய  டே்துை் இமண  ாடுகளாக 

ஸ்தபயின் ைை்றுை் த ேரல்ா ்மே அறிவிேே்து. 

 1971 ஆை் ஆண்டு உலகக் தகாப்மப துவங்கியதில் இரு ்து இ ்தியா இேமன 

 டேத்ுவது இது  ான்காவது முமையாகுை். 

 இ ்தியாவில்  மடதபை்ை மு ்மேயப் பதிப்புகளான 1982 (முை்மப), 2010 (புது தில்லி) 

ைை்றுை் 2018 (புவதனஸ்வர)் ஆகியமவகளில் தபல்ஜியை் அணி தவை்றி தபை்ைது. 

 இருப்பினுை், இ ்தியா 1975 ஆை் ஆண்டு முேல்  ான்காண்டுகளுக்கு ஒருமுமை 

 மடதபறுை் இப்தபாட்டிகளில் தவல்லவில்மல. 
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தீபக் ச ர ்

 உே்ேர பிரதேசே்மேச ் தசர ்்ே தீபக் சஹர ் என்பவர ் இருபது ஓவர ் சரவ்தேசக் 

கிரிக்தகட் தபாட்டியில் ஹாட்ரிக் எடுேே் முேல் இ ்திய ஆண் கிரிக்தகட் வீரர ்என்ை 

தபருமைமயப் தபை்ைார.் 

 இ ்திய தபண் கிரிக்தகட் வீரரான ஏக்ோ பிஷ்டுக்கு அடுேத்ு இவர ் இரண்டாவது 

முமையாக இ ்ே சாேமனமய  ிகழ்ே்திய இ ்திய ப ்து வீசச்ாளராக 

உருதவடுே்துள்ளார.் 

 வங்க தேசே்துக்கு எதிரான தபாட்டியில் அவர ்இ ்ே சாேமனமய  ிகழ்ே்தியுள்ளார.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ICGS அெ்ெிசபசெ்ட் 

 காரட்ன் ரசீ ்கப்பல் கட்டுை் ேளைானது  தைை்கு வங்காளே்தின் தகால்கேே்ாவில் உள்ள 

இ ்தியக் கடதலார காவல்பமடக்கு (Indian Coast Guard - ICGS) அதிதவக தரா ்து 

கப்பலான  ICGS அன்னி தபசண்மட வழங்கியது. 

 இ ்தியக் கடதலார காவல்பமடக்காக காரட்ன் ரசீ ் கப்பல் கட்டுை் ேளே்ோல் 

வழங்கப்படவுள்ள ஐ ்து அதிதவக தரா ்து கப்பல்களின் வரிமசயில் இது இரண்டாவது 

இடேத்ில் உள்ளது. தைலுை் இேே்ளேே்ால் வழங்கப்பட்டுள்ள 101வது தபாரக்்கப்பல் 

இதுவாகுை்.  

 இது ஒரு  டுே்ேர வரை்பு தகாண்ட கப்பலாகுை். இது அதிகபட்சைாக 34  ாட் 

தவகமுமடயோக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
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