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நவம்பர் – 20 

TNPSC துளிகள் 

❖ 4000 டி20 ரன்களைக் கடந்த முதல் மட்ளடப் பந்தாைர ் என்ற பபருளமயிளன விராட் 

ககாலி அவரக்ை் பபற்றார.்  

o இந்திய அணியில் மிகக் குறுகிய காலத்தில் 3000 ரன்களை கடந்த முதல் வீரர ்என்ற 

பபருளமயிளனயும் அவர ்பபற்றார.் 

❖ ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புத் திட்டங்களுக்காக சரவ்கதச வரத்்தகத்தில் ரூபாய் சாரந்்த 

வணிக முளறயிளன அனுமதிக்கும் வளகயில் இந்திய அரசு பவைிநாட்டு வரத்்தகக் 

பகாை்ளகயில் மாற்றங்களைச ்பசய்துை்ைது. 

❖ 2வது அடல் புதிய இந்தியா சவால் திட்டத்தின் (ANIC) இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் அடல் 

புத்தாக்கத ் திட்ட அளமப்பானது, பபண்களை ளமயமாக பகாண்ட சவால் 

திட்டங்களை அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ேகவல் சேொழில்நுட்பச ்சட்டே்தின் கீழ் தேசிய மக்கள்சேொகக பதிதவட்டுே் ேரவு 

ேளங்கள் மற்றும் இகையேளங்கள் 

 

❖ பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுளற கமற்பகாை்ைப்படும் மக்கை் பதாளக கணக்பகடுப்பு 

மற்றும் கதசிய மக்கை்பதாளகப் பதிகவடு (NPR) பதாடரப்ான இளணயதைங்கை் 

மற்றும் பசயலிகை், 2008 ஆம் ஆண்டு தகவல் பதாழில்நுட்பச ் சட்டதத்ின் கீழ் 

"பாதுகாக்கப் பட்ட அளமப்பு" அல்லது "முக்கியத் தகவல் உை்கட்டளமப்பு" என 

அறிவிக்கப் பட்டுை்ைன. 

❖ மக்கை்பதாளக கணக்பகடுப்பு விண்ணப்பங்கை், கதசிய மக்கை்பதாளகப் 

பதிகவட்டின் தரவு தைம் அல்லது இந்தியத் தளலளமப் பதிவு அலுவலகத்தின் (RGI) தரவு 

ளமயங்கை் ஆகியவற்றுடன் பதாடரப்ுளடய தரவுகளைச ் கசதப்படுத்துதல் அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்படாத வளகயிலான அணுகல் ஆகியவற்றிற்குப் பத்து ஆண்டுகை் 

சிளறத் தண்டளன விதிக்கப்படும் என்று இந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுை்ைது. 

❖ தகவல் பதாழில்நுட்பச ் சட்டத்தின் 70வது பிரிவானது, அதிகாரப்பூரவ் அரசிதழில் 
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பவைியிடப்படும் அறிவிப்பு மூலம், முக்கியமான தகவல் உை்கட்டளமப்பு ளமயத்தில் 

கநரடியாககவா அல்லது மளறமுகமாககவா தாக்கத்திளன ஏற்படுத்தும் எந்தபவாரு 

கணினி வைத்ளதயும் பாதுகாக்கப்பட்ட அளமப்பாக அரசாங்கம் அறிவிக்கலாம் 

என்று கூறுகிறது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

வட்டியில்லொ வங்கி முகற 

 

❖ பாகிஸ்தான் அரசானது, இஸ்லாமியச ் சட்டத்தின் கீழ் 2027 ஆம் ஆண்டு முதல் 

அந்நாட்டில் வட்டியில்லா வங்கி முளறளய அமல்படுத்தத் திட்டமிட்டுை்ைது. 

❖ வட்டியில்லா வங்கி முளற என்ற ஒரு கருத்தாக்கமானது, இஸ்லாமிய வடிவ வங்கி 

முளறயிலிருந்துப் பபறப்பட்டது. 

❖ இது ஒரு பநறிமுளற சாரந்்தத் தரநிளலகைின் அடிப்பளடயில் பசயல்படுவததோடு 

முஸ்லிம்கை் எந்த விதமான வட்டிளயயும் பசலுத்துவளதகயா அல்லது பபறச ்

சசய்வளதகயா தடுக்கிறது. 

❖ இஸ்லாமியத்தின் பபாருைாதார கநாக்கங்களை அளடவதற்கான பயனுை்ைச ்பசயற் 

கருவியாக இது கருதப்படுகிறது. 

❖ பாகிஸ்தானில் தற்கபாதுை்ை வட்டி அடிப்பளடயிலான வங்கி முளறளய 

ஒழிப்பதற்கான முதல் மனு 1990 ஆம் ஆண்டில் தாக்கல் பசய்யப்பட்டது. 

❖ கூட்டாட்சி ஷரியத ்நீதிமன்றம் ஆனது 2000 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் கததிக்குை் இந்த 

முளறளய அமல்படுதத்ுமாறு அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டது. 

❖ பல முளறயீடுகளுக்குப் பிறகு, 2027 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்31 ஆம் கததிக்குை் நாட்டின் 

வங்கி அளமப்பில் இருந்து ரிபா (இஸ்லாமியச ்பசால்) எனப்படும் வரியிளன அகற்ற 

கவண்டும் என்று அந்நீதிமன்றம் அரசாங்கத்திற்கு உத்தரவு விடுத்தது. 
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❖ பாகிஸ்தானின் முதல் முழுளமயான இஸ்லாமிய வங்கியான மீசா பாங்க் 2000 ஆம் 

ஆண்டின் முற்பகுதியில் நிறுவப்பட்டது. 

 

ஆப்பிரிக்க கொர்பன் சந்கே முன்சனடுப்பு 

 

❖ ஆப்பிரிக்க கமம்பாட்டு வங்கியானது (AfDB) ஆப்பிரிக்க காரப்ன் ஆதரவுத் திட்டம் 

எனப்படும் இரண்டு ஆண்டுகை் அைவிலான ஒரு பதாழில்நுட்ப உதவித் திட்டத்ளத 

அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

❖ இது அந்நாட்டின் எரிசக்தி, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் பருவநிளல மாற்றத் துளறயால் 

பசயல்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இந்தத ்திட்டமானது வங்கியால் பபறப்பட்ட முதலீட்டுத் திட்டங்கைின் காரப்ன் நிதித ்

திறளனக் கண்டறிந்து மதிப்பிடும் ஒரு மதிப்பாய்வு பசயல்முளறளய உை்ைடக்கியது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சேொழில்நுட்பம் 

CE20 கிகரதயொசெனிக் எந்திரம் 

 

❖ இந்திய விண்பவைி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (இஸ்கரா) ஆனது CE20 கிளரகயாபஜனிக் 

எந்திரத்தின் பவப்ப கசாதளனளய பவற்றிகரமாக நடத்தியது. 

❖ இது GSLV-Mk3 என முன்னர ் அளழக்கப்பட்ட LVM3 ஏவுகலத்திற்காக உை்நாட்டிகலகய 

உருவாக்கப் பட்டது. 

❖ CE20 கிளரகயாபஜனிக் இயந்திரம் ஆனது LVM3 ஏவுகலத்திற்காக உை்நாட்டிகலகய 

உருவாக்கப் பட்டுை்ைது. 
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❖ இது கூடுதல் உந்துசக்தி ஏற்றுதலுடன் LVM3 கலத்தின் விண்பபாருை் ஏற்றுத ்திறளன 

450 கிகலா வளர ஏற்றிச ்பசல்லும் வளகயில் கமம்படுத்தும். 

❖ LVM3 என்பது இஸ்கராவின் அதிக எளடயுை்ை ஏவுகல வாகனமாகும். 

 

மொநிலச ்சசய்திகள் 

2023-24 ஆம் ஆை்டில் தகதலொ இந்தியொ தேசிய பல்ககலக்கழக விகளயொட்டுப் 

தபொட்டிகள் 

 

❖ உத்தரப் பிரகதச அரசானது, 2023-24 ஆம் ஆண்டில் கககலா இந்தியா கதசிய பல்களலக் 

கழக விளையாட்டுப் கபாட்டிகளை அம்மாநிலத்தின் நான்கு நகரங்கைில் நடத்த 

உை்ைது. 

❖ இந்த நகரங்கை் லக்கனா, ககாரக்பூர,் வாரணாசி மற்றும் பநாய்டா ஆகியனவாகும். 

❖ ஒடிசா மற்றும் கரந்ாடகா ஆகியற்றிற்கு அடுத்தபடியாக உத்தரப் பிரகதச மாநிலம் 

என்பது கதசியப் பல்களலக்கழக விளையாட்டுப் கபாட்டிகளை நடத்துதற்கான ஒரு 

வாய்ப்ளப முதல் முளறயாகப் பபற்றுை்ைது. 

 

இந்தியொ ஸ்தடொன்மொர்ட் சர்வதேச கை்கொட்சி 

 

❖ 11வது இந்தியா ஸ்கடான்மாரட்் கண்காட்சியானது, ராஜஸ்தானின் பஜய்ப்பூர ்நகரில் 

நளடபபற்றது. 

❖ இது கல் பதாழில் துளறயின் மதிப்புமிக்க கண்காட்சியாகும். 

❖ கல் பதாழில்துளற கமம்பாட்டு ளமயமானது, இந்திய வரத்்தக மற்றும் பதாழில்துளற 
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சங்கங்கைின் கூட்டளமப்பிளன ஒரு இளண அளமப்பாைராகக் பகாண்டு இந்தக் 

கண்காட்சிளய ஏற்பாடு பசய்தது. 

 

பிரபலமொனவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இந்திய தவளொை் வைிக விருதுகள் 2022 

 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு இந்திய சரவ்கதச கவைாண் வரத்்தக மற்றும் பதாழில்நுட்பக் 

கண்காட்சியானது, மீன்பிடித ்துளறக்கு வழங்கப்பட்ட கசளவகை் மற்றும் ஆதரளவப் 

கபாற்றும் வளகயில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ கதசிய மீன்வை கமம்பாட்டு வாரியத்திற்குச ் சிறந்த கவைாண் வணிகத்திற்கான 

“இந்திய கவைாண் வணிக விருதுகை் 2022” வழங்கப்பட்டது. 

❖ ஹரியானா மாநிலத்திற்கு ‘சிறந்த மாநிலம்’ என்ற பிரிவில் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

இந்திய கவைாண் வணிக விருதானது வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

 

வொதலொங் தபொரின் கவர விழொ 

 

❖ இந்திய இராணுவமானது, வாகலாங் கபாரின் ளவர விழாளவக் பகாண்டாடுகிறது. 

❖ இது, அருணாசச்லப் பிரகதசத்தில் கமற்பகாை்ைப்பட்ட வாகலாங் கபாரின் ளவர விழா 
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பகாண்டாட்டங்கைின் பதாடரச்ச்ியாக ஒரு கண்காட்சியிளனயும் ஏற்பாடு பசய்து 

உை்ைது. 

❖ 1962 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் பகுதிளய சீன ஆக்கிரமிப்பிலிருந்துப் பாதுகாப்பதற்காக 

கமற்பகாை்ைப் பட்ட கபாரில் இந்திய இராணுவ வீரரக்ை் ஆற்றிய துணிசச்ல் மற்றும் 

தியாகங்களை இந்த விழா கபாற்றுகிறது. 

 

விகளயொட்டுச ்சசய்திகள் 

உலக மகளிர ்குே்துச ்சை்கட சொம்பியன்ஷிப் தபொட்டி 2023 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு உலக மகைிர ் குத்துசச்ண்ளட சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டியிளன 

இந்தியா நடத்த உை்ைதாக அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

❖ உை்கட்டளமப்பு மற்றும் திறன்களை கட்டளமப்பதில் நாட்டின் திறளன பவைிப் 

படுத்தச ்சசய்யும் வளகயில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகைில் மூன்று பபரிய சாம்பியன்ஷிப் 

கபாட்டிகளை இந்தியா நடத்தியுை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவினால் நடத்தப்படும் மூன்றாவது உலக மகைிர ் குதத்ுசச்ண்ளட 

சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டி மற்றும் ஆறு ஆண்டுகளுக்குை் நடத்தப்படும் இரண்டாவது 

கபாட்டியாகும். 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலகப் பயன்பொட்டுத் தினம் - நவம்பர் 10 

❖ ஒவ்கவார ் ஆண்டும் நவம்பர ் மாதத்தின் இரண்டாவது வியாழன் அன்று உலகப் 

பயன்பாட்டுத் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

❖ உலளக வாழ்வதற்குச ் சிறந்த இடமாக மாற்றுவதற்கு ஒன்றிளணந்து பசயல்படக் 

கூடிய பல்கவறு சமூகங்களை ஒன்றிளணப்பகத இத்தினத்தின் கநாக்கமாகும். 
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❖ சிறந்த தரமானப் பபாருட்களைக் ககாருதல் என்ற ஒவ்பவாருப் பயனரின் பபாறுப்பு 

உணரவ்ின் மீதும் இந்தத் தினம் கவனம் பசலுத்துகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகப் பயன்பாட்டுத் தினதத்ின் கருத்துரு, "நமது சுகாதாரம்" 

என்பதாகும். 

 

 

தேசிய கல்வி தினம் - நவம்பர் 11 

 

❖ இந்தியாவின் முதல் கல்வி அளமசச்ர ் பமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவரக்ைின் 

பிறந்த நாளைக் குறிக்கும் வளகயில் ஒவ்கவார ்ஆண்டும் நவம்பர ்11 ஆம் கததியன்று 

இந்தத் தினமானது பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘பாடத ் திட்டத்திளன மாற்றுதல், 

கல்விளய மாற்றுதல்’ என்பதாகும். 

❖ அவர ்ஒரு அறிஞர,் கல்வியாைர ்மற்றும் சுதந்திரப் கபாராட்ட வீரர ்ஆவார ்என்பததோடு, 

அவர ்சுதந்திர இந்தியாவின் கல்வி முளறயின் கமம்பாட்டில் ஒரு முக்கியப் பங்கையும் 

வகித்தவர ்ஆவார.் 

❖ இவருக்கு 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான பாரத ரதன்ா விருது 

அவரது மரணத்திற்குப் பின் வழங்கப்பட்டது. 
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❖ இந்தியத் பதாழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்கை், இந்திய அறிவியல் கல்வி 

நிறுவனங்கை் மற்றும் கட்டிடக்களல மற்றும் கட்டிட வளரபடமாக்கல் கல்லூரி 

ஆகியவற்ளற நிறுவுவதில் இவரது கருத்தாக்ககம காரணக் கரத்்தாவாகும். 

❖ கதசிய கல்வி தின பகாண்டாட்டம் ஆனது முதல் முளறயாக 2008 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்

11 ஆம் கததியன்று அப்கபாளதய குடியரசுத் தளலவர ் பிரதீபா பாட்டீல் அவரக்ைால் 

பதாடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 

சபொதுச ்தசகவ ஒலிபரப்புத் தினம் - நவம்பர் 12 

 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு படல்லியில் உை்ை அகில இந்திய வாபனாலியின் அரங்கத்திற்கு M.K. 

காந்தி அவரக்ை் கமற்பகாண்ட முதல் மற்றும் ஒகர வருளகயின் நிளனவாக இந்த 

தினமானது பகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்12 ஆம் கததியன்று, பிரிவிளனக்குப் பிறகு ஹரியானாவில் 

உை்ை குருதசத்திரத்தில் தற்காலிகமாக குடிகயறிய இடம்பபயரந்்த மக்கைிடம் 

(பாகிஸ்தானிலிருந்து அகதிகைாக வந்த மக்கை்) காந்தி அவரக்ை் உளரயாற்றினார.் 

❖ இந்த தினமானது 2000 ஆம் ஆண்டில் பபாதுச ்கசளவ ஒலிபரப்புத் தினம் அல்லது ஜன 

பிரசாரன் திவாஸ் என அறிவிக்கப்பட்டது. 
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