
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 19 

TNPSC துளிகள் 

 தமிழக முதல்வர ் பழனிசாமி தலலலையிலான ஒரு ததரவ்ுக் குழுவானது 1984 ஆை் 

ஆண்டுப் பிரிலவச ் தசரந்்த இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான திரு. 

ராஜதகாபாலனின் பபயலர ைாநில தலலலைத் தகவல் ஆலணயர ் பதவிக்கு 

ததரந்்பதடுத்துள்ளது. 

 ரஞ்சன் தகாதகாயின் பதவிக் காலை் முடிவலடந்தலதத் பதாடரந்்து, இந்திய உசச் 

நீதிைன்றத்தின் 47வது தலலலை நீதிபதியாக சரத் அரவிந்த் தபாப்தட 

பபாறுப்தபற்றார.் 

o 2017 ஆை் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாததத்ில், தனியுரிலை என்பது “வாழ்க்லக ைற்றுை் 

தனிச ் சுதந்திரதத்ிற்கு உள்ளாரந்்ததாகுை்” என்று தீரப்்பளிக்கப்பட்ட அைரவ்ில் 

இருந்த நீதிபதிகளில் இவருை் ஒருவராவார.் 

 குளிரக்ாலக் கூட்டத் பதாடரின் முதல் நாளில், ைாநிலங்களலவயின் 250வது அைரவ்ு 

நடத்தப் பட்டது. ‘ைாநிலங்களலவயின் பங்கு ைற்றுை் சீரத்ிருத்தங்களின் அவசியை்’ 

என்பது குறிதத் சிறப்பு விவாதங்கள் ைாநிலங்களலவயில் நலடபபற்றன. 

 19வது ஜாரக்்கண்ட் ைாநில நிறுவன தினைானது நவை்பர ் 15 ஆை் தததியன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. இது பீகார ்ைறுசீரலைப்புச ்சட்டை், 2000 என்ற சட்டதத்ின் மூலை் 

நிறுவப் பட்டது. 

o தைலுை் நவை்பர ்15 ஆை் தததியானது புகழ்பபற்ற பழங்குடியினத் தலலவரான 

பிரச்ா முண்டாவின் பிறந்த தினைாகுை் (நவை்பர ்15, 1875 - 9 ஜூன் 1900). 

 ததசிய வலிப்பு தநாய் தினைானது நவை்பர ் 17 ஆை் தததியன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

இந்தியாவின் வலிப்பு தநாய் அலைப்பானது இந்தத் தினத்லதக் கலடபிடிக்கின்றது. 

 இலங்லகயின் சரச்ல்சக்குரிய தபாரக்்கால பாதுகாப்புத் துலறச ் பசயலாளருை் 

ைஹிந்த ராஜபக்தசவின் சதகாதரருைான தகாதத்பய ராஜபக்தச என்பவர ்அந்நாட்டின் 

அதிபர ் ததரத்லில் பவற்றி பபற்றுள்ளார.் இவர ் ஐக்கிய ததசியக் கட்சியின் 

தபாட்டியாளரான சஜித் பிதரைதாசாலவ ததாற்கடித்துள்ளார.் 

 “பநகிழியிலிருந்து விடுபடுதல்” என்ற ஒரு சுற்றுசச்ூழல் குழுவினால் நடத்தப்பட்ட 

தணிக்லகயின் படி, தகாதகா தகாலா நிறுவனைானது பதாடரந்்து இரண்டாவது 

ஆண்டாக உலகின் மிகப்பபரிய பநகிழி ைாசுபடுத்தியாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

அந்த அறிக்லகயில் இந்த நிறுவனத்லதத்  பதாடரந்்து பநஸ்தல ைற்றுை் பபப்சி ஆகிய 

நிறுவனங்கள் பநகிழி ைாசுபடுத்திகளாக உள்ளன. 

 இந்தியக் கடற்பலட ைற்றுை் கத்தார ் அமீரக கடற்பலட ஆகியவற்றிற்கு இலடதய 

நடத்தப்படுை் சயீர-்அல்-பஹ்ர ் (கடலின் கரஜ்லன) என்ற இருதரப்பு கடல்சார ்

பயிற்சியின் பதாடக்கப் பதிப்பானது 2019 ஆை் ஆண்டு நவை்பர ் 17 ஆை் தததி முதல் 

நவை்பர ்21 ஆை் தததி வலர நடத்தப் படுகின்றது. 

o ததாஹாவில் ஐந்து நாட்கள் நலடபபறுை் இந்த இருதரப்பு கடல் பயிற்சியில் 

கடல்சார ்நடவடிக்லக, வான் பாதுகாப்பு, கடல் கண்காணிப்பு ைற்றுை் சமூக & 

விலளயாட்டு நிகழ்வுகள் ஆகியலவ உள்ளடங்குை். 
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தேசியச ்சசய்திகள் 

11வது பிரிக்ஸ் உசச்ி மாநாடு, 2019 - நவம்பர்  

 2019 ஆை் ஆண்டின் பிரிக்ஸ் உசச்ி ைாநாடானது 11வது வருடாந்திர பிரிக்ஸ் உசச்ி 

ைாநாடு ஆகுை். இந்த உசச்ி ைாநாடானது பிதரசில் பவளியுறவுத் துலற அலைசச்கை் 

அலைந்துள்ள இடைராட்டி அரண்ைலனயில் நடத்தப் பட்டது. 

 பிதரசில் தலலநகரான பிதரசிலியா நகரைானது பிரிக்ஸ் உசச்ி ைாநாட்லட 

இரண்டாவது முலறயாக நடத்துகின்றது. 

 இந்த உசச்ி ைாநாட்டின் கருப்பபாருள், "பிரிக்ஸ்: ஒரு புதத்ாக்க எதிர ்காலதத்ிற்கான 

பபாருளாதார வளரச்ச்ி" என்பதாகுை். 

 இந்தியாவுை் பிற பிரிக்ஸ் பபாருளாதார நாடுகளுை் டிஜிட்டல் பபாருளாதாரை், 

அறிவியல், பதாழில்நுட்பை் ைற்றுை் புத்தாக்கை் ஆகியவற்றில் ஒத்துலழப்லப 

வலுப்படுத்துவலத தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளன. 

 இந்த ஆண்டு பிரிக்ஸ் உசச்ி ைாநாடானது பயங்கரவாதத்லத எதிரப்்பதற்கான 

ஒதத்ுலழப்பின் மீது கவனத்லதச ்பசலுத்துகின்றது. 

 இந்த ைாநாட்டின் தபாது பரஸ்பர நிதி வழங்கீடுகளுக்கான ஒரு பபாதுவான பைய்நிகர ்

நாணயதத்ிற்கான தயாசலனயுை் முன்லவக்கப் பட்டது. 

 இந்தியாவில் புதிய வளரச்ச்ி வங்கியின் (New Development Bank - NDB) பிராந்தியக் 

கிலளலய கூடிய விலரவில் முன்கூட்டிதய திறக்க தவண்டுை் என்று பிரதைர ் தைாடி 

அலழப்பு விடுதத்ார.் 

 தபரிடலரத் தாங்கிக் பகாள்ளுை் உள்கட்டலைப்பிற்கான உலகளாவிய கூட்டணியில் 

தசர பிரிக்ஸ் நாடுகள் ைற்றுை் NDB ஆகிய அலைப்புகளுக்கு இந்தியப் பிரதைர ்

தவண்டுதகாள் விடுத்துள்ளார.் 

புதிய வளரச்்சி வங்கி 

 ஷாங்காய் நகரத்லதத் தலலலையிடைாகக் பகாண்ட இந்தப் புதிய வளரச்ச்ி 

வங்கியானது பிரிக்ஸ் நாடுகளால் (பிதரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா ைற்றுை் 

பதன்னாப்பிரிக்கா) நிறுவப்பட்ட பன்முகத் தன்லை வாய்ந்த ஒரு வளரச்ச்ி 

வங்கியாகுை். இந்த வங்கியானது இதற்கு முன்னர ் பிரிக்ஸ் வளரச்ச்ி வங்கி என்று 

அலழக்கப் பட்டது. 

 NDBலய ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு தயாசலனயானது 2012 ஆை் ஆண்டில் புது 

தில்லியில் நலடபபற்ற 4வது பிரிக்ஸ் உசச்ி ைாநாட்டின் தபாது இந்தியாவினால் 

முன்பைாழியப் பட்டது. 

 

சிதசரி நதிப் பாலம் – பிரம்மன்க் திட்டம் 

 அருணாசச்லப் பிரததசதத்ில் திபாங் பள்ளத்தாக்கில் அலைந்துள்ள சிதசரி நதிப் 

பாலத்லத ைதத்ியப் பாதுகாப்புத் துலற அலைசச்ர ்திறந்து லவத்தார.் 

 200 மீட்டர ் நீளமுள்ள இந்தப் பாலைானது திபாங் பள்ளதத்ாக்கிற்குை் சியாங்கிற்குை் 

இலடயில் ஒரு இலணப்லப வழங்குகின்றது. 

 இந்தப் பாலைானது எல்லலப்புறச ்  சாலலகள் அலைப்பின் (Border Roads Organisation - 

BRO) “பிரை்ைன்க் திட்டை்” என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 வரத்க், அருணங்க், பிரை்ைங்க், ைற்றுை் உதயக் ஆகிய BROன் நான்கு திட்டங்கள் 

அருணாசச்லப் பிரததசதத்ில் உள்ளன. 

 இந்தப் பாலைானது இராணுவத்தின் பாரல்வயில் உத்திசார ் முக்கியதத்ுவை் 
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வாய்ந்ததாக விளங்குகின்றது. இது டிரான்ஸ் அருணாசச்ல் பநடுஞ்சாலலயின் ஒரு 

பகுதியாக விளங்குை். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

சரவ்தேச லாவி கண்காட்சி @ இமாசச்ல் 

 இைாசச்லப் பிரததசத்தின் ராை்பூர ்புஷாஹரில் நான்கு நாட்கள் நலடபபற்ற சரவ்ததச 

லாவி கண்காட்சி நிலறவலடந்துள்ளது. 

 மூன்று நூற்றாண்டுகள் பழலையானது உள்பட, திபபத், சீனா ைற்றுை் பிற 

நாடுகளுடனான வரத்்தகதத்ிற்காகவுை் இந்த கண்காட்சி மிகப்பபரிய அளவில் 

அறியப் படுகின்றது. 

 இந்தக் கண்காட்சியானது வரத்த்கத்லத எளிதாக்குவதற்காக ராை்பூர ் புஷாஹரின் 

ராஜா பகஹரி சிங் என்பவரால் பதாடங்கப்பட்டதாக நை்பப் படுகின்றது. 

 இந்தக் கண்காட்சியின் முக்கிய தநாக்கை் திபபத் பிராந்தியதத்ில் ததான்றிய, ஆபதத்ு 

நிலலயில் உள்ள ஒரு குதிலர இனைான “சாமூரத்த்ி குதிலரகலள” விற்பலன 

பசய்வதுை் வாங்குவதுை் ஆகுை். 

 சாமூரத்்தி குதிலரகள் ‘குளிர ் பாலலவனதத்ின் கப்பல்’ என்றுை் அலழக்கப் 

படுகின்றன. 

 

அப்சரா நடனம் - கம்தபாடியா 

 கை்தபாடியாவின் இளவரசியுை் அந்நாட்டின் முன்னாள் கலாசச்ாரத் துலற 

அலைசச்ருைான தநாதராதடாை் தபாபா ததவி (76)  என்பவர ்காலைானார.் 

 1970களில் அப்சரா நடனத்லத மீண்டுை் உயிரப்்பித்ததற்காக இவர ் அங்கீகரிக்கப் 

படுகின்றார.் 

 உலகப் பாரை்பரிய வலகயில் பட்டியலிடப்பட்ட அப்சரா நடனைானது 

கை்தபாடியாவில் 1,000 ஆண்டுகளுக்குை் தைலாக நிகழ்தத்ப்பட்டு வருகின்றது. நடனக் 

கலலஞரக்ளின் ததாற்றங்கள் அங்தகாரியன் தகாயில் சுவரக்ளில் காணப்படுகின்றன. 

 

2019 ஆம் ஆண்டின் ஓட்டுநர ்நகரங்களின் குறியீடு 

 2019 ஆை் ஆண்டின் ஓட்டுநர ் நகரங்களின் குறியீட்டின் படி, முை்லப ைற்றுை் 

பகால்கத்தா ஆகிய இரண்டு இந்திய நகரங்கள் வாகனங்கள் ஓட்டுவதற்கு உலகின் 

மிக தைாசைான நகரங்களாக உள்ளன. 

 100 நாடுகலளத் தரவரிலசப் படுத்தியுள்ள இந்தக் குறியீடானது ஐதராப்பிய கார ்

பாகங்களின் சில்லலற விற்பலனயாளரான மிஸ்டர ் ஆட்தடா என்ற அலைப்பால் 

பவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 கனடாவில் உள்ள கல்கரி என்ற நகரைானது உலபகங்கிலுை் வாகனை் ஓட்டுவதற்கான 

சிறந்த நகரைாக அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. இலதத் பதாடரந்்து துபாய் ைற்றுை் 

கனடாலவச ்தசரந்்த ைற்பறாரு நகரைான ஒட்டாவா ஆகியலவ சிறந்த நகரங்களாக 

தரவரிலசப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

 அதிக பநரிசல் ைற்றுை் தைாசைான வாகனங்களின்  தவகை் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பலடயில் முை்லப இந்தப் பட்டியலில் கலடசி இடதத்ில் (100வது இடத்தில்) 

உள்ளது. அதத தநரத்தில் இந்தப் பட்டியலில் பகால்கதத்ா நகரைானது முை்லபலய விட 
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இரண்டு இடங்கள் முன்னிலல பபற்று 98வது இடதத்ில் உள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

பயிர ்இழப்பீட்டுே் திட்டம் “BBY” – ஹரியானா 

 ஹரியானா ைாநிலைானது ‘பவந்தர ்பாரப்ாய் தயாஜ்னா’ (Bhavantar Bharpayee Yojna - BBY) 

என்ற திட்டதத்ின் கீழ் கூடுதல் பயிரக்லள இலணதத்ுள்ளது. 

 தகரட், பட்டாணி, கின்தனா, பகாய்யா, குலட மிளகாய் ைற்றுை் கதத்ிரிக் காய் 

ஆகியலவ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இலணக்கப்பட்டுள்ள சில  பயிரக்ளாகுை். 

 BBYன் கீழ், விவசாயிகள் தங்கள் பயிரக்லள அரசாங்கதத்ால் நிரண்யிக்கப்பட்ட 

விலலலய விட குலறந்த விலலக்கு விற்றதற்காக இழப்பீடு பபறுகிறாரக்ள். 

 இத்திட்டை் 2018 ஆை் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

நீதிபதி ஆர.்பானுமதி - சகாலீஜியம் உறுப்பினர ்

 கடந்த 13 ஆண்டுகளுக்குை் தைலாக, உசச் நீதிைன்றக் பகாலீஜியத்தில் தசரக்்கப்பட்ட 

முதலாவது பபண் நீதிபதியாக நீதிபதி ஆர.்பானுைதி உருபவடுதத்ுள்ளார.் 

 இவர ் ஓய்வு பபற்ற இந்திய உசச் நீதிைன்றத ் தலலலை நீதிபதியான ரஞ்சன் 

தகாதகாய்க்குப் பதிலாக உசச் நீதிைன்றக் பகாலீஜியதத்ில் இடை் பபற இருக்கின்றார.் 

 ரூைா பால் என்பவர ்உசச் நீதிைன்றக் பகாலீஜியதத்ில் இடை் பபற்ற கலடசிப் பபண் 

உறுப்பினர ்ஆவார.் 

 பபண்கள் அைரவ்ு நீதிைன்ற நீதிபதியாக இருந்து நாட்டின் உசச் நீதிைன்ற நீதிபதியாக 

பதவி உயரவ்ு பபற்ற இரண்டாவது பபண் நீதிபதி இவர ்ைட்டுதை ஆவார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சகிப்புே் ேன்மமக்கான சரவ்தேச தினம் - நவம்பர் 16 

 சகிப்புத் தன்லைக்கான சரவ்ததச தினை் என்பது சகிப்புத் தன்லையின்லையின் 

ஆபதத்ுக்கள் குறித்து பபாது ைக்களிலடதய விழிப்புணரல்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 1995 

ஆை் ஆண்டில் யுபனஸ்தகா அலைப்பினால் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு வருடாந்திர 

அனுசரிப்பு தினைாகுை். 

 இத்தினைானது ஒவ்பவாரு ஆண்டுை் நவை்பர ் 16 ஆை் தததியன்று அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 1995 ஆை் ஆண்டில், யுபனஸ்தகா அலைப்பானது இரண்டாண்டிற்பகாரு முலற 

வழங்கப்படுை் “சகிப்புத் தன்லை ைற்றுை் அலைதி ஆகியவற்லற 

தைை்படுதத்ுவதற்காக யுபனஸ்தகா - ைதன்ஜீத ் சிங் பரிசு” என்ற ஒரு பரிலச 

நிறுவியுள்ளது. 

 இத்தினைானது வகுப்புவாத நல்லிணக்கை் ைற்றுை் அலைதி ஆகியவற்றிற்கு முக்கியப் 

பங்காற்றிய  இந்திய அயல் பணி அதிகாரியான ைதன்ஜீத் சிங் என்பவலர 

அங்கீகரிக்கின்றது. 
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தேசியப் பே்திரிக்மக தினம் - நவம்பர் 16 

 2019 ஆை் ஆண்டின் ததசியப் பத்திரிக்லக தினைானது  இந்தியா முழுவதுை் நவை்பர ்16 

ஆை் தததியன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. இது இந்தியாவில் இருக்குை் சுதந்திரைான 

ைற்றுை் பபாறுப்பான பதத்ிரிக்லகயின் அலடயாளத்லதக் குறிக்கின்றது. 

 இத்தினைானது ‘இந்தியப் பதத்ிரிக்லக ைன்றை்’ நிறுவப்பட்டலத அனுசரிக்கின்றது. 

 1966 ஆை் ஆண்டு ஜூலல 4 ஆை் தததியன்று நிறுவப்பட்ட இந்த அலைப்பு 1966 ஆை் 

ஆண்டு நவை்பர ்16 ஆை் தததியிலிருந்து தான் பசயல்படத் பதாடங்கியது. 

 இந்தியப் பத்திரிக்லக ைன்றதத்ின் தற்தபாலதயத ் தலலவர ் நீதிபதி சந்திரபைௌலி 

குைார ்பிரசாத் ஆவார.் 

 

சாமல விபே்துகளில் பாதிக்கப்பட்தடாருக்கான சரவ்தேச நிமனவு தினம் - 

நவம்பர ்17 

 ஒவ்பவாரு ஆண்டுை் நவை்பர ்ைாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழலையன்று சாலல 

விபதத்ுகளில் பாதிக்கப்பட்தடாருக்கான சரவ்ததச நிலனவு தினை் அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 இத்தினைானது சாலல விபத்தினால் பாதிக்கப்பட்தடாலரயுை் அவரக்ளது 

குடுை்பதத்ினலரயுை் அங்கீகரிக்கின்றது. 

 இது 1993 ஆை் ஆண்டில், பிரிட்டலனச ் தசரந்்த சாலல விபதத்ில் பாதிக்கப் 

பட்தடாருக்கான “தராட் பீஸ்” என்ற அலைப்பின் தலலவரான பிரிஜிட் பசௌத்ரி 

என்பவரால் நிறுவப் பட்டது. 

 பின்னர ் இது 2005 ஆை் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ் சலபயினால் ஏற்றுக் 

பகாள்ளப் பட்டது. 

 

          

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

	TNPSC துளிகள்
	தேசியச் செய்திகள்
	11வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு, 2019 - நவம்பர்
	சிசேரி நதிப் பாலம் – பிரம்மன்க் திட்டம்

	சர்வதேசச் செய்திகள்
	சர்வதேச லாவி கண்காட்சி @ இமாச்சல்
	அப்சரா நடனம் - கம்போடியா
	2019 ஆம் ஆண்டின் ஓட்டுநர் நகரங்களின் குறியீடு

	மாநிலச் செய்திகள்
	பயிர் இழப்பீட்டுத் திட்டம் “BBY” – ஹரியானா

	பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள்
	நீதிபதி ஆர்.பானுமதி - கொலீஜியம் உறுப்பினர்

	முக்கிய தினங்கள்
	சகிப்புத் தன்மைக்கான சர்வதேச தினம் - நவம்பர் 16
	தேசியப் பத்திரிக்கை தினம் - நவம்பர் 16
	சாலை விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான சர்வதேச நினைவு தினம் - நவம்பர் 17


