
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 20 

TNPSC துளிகள் 

 உலகளாவிய தாய்மாரக்ளின் சரவ்ததச மாநாடட்ட இந்தியத் துடைக் குடியரசுத் 

தடலவர ் புது தில்லியில் ததாடங்கி டவத்தார.் “வாசுததவ குடும்பகம் - குடும்ப 

அடமப்பு மற்றும் தாயின் பங்கு” என்ற தடலப்பில் இந்த மாநாடு நடத்தப்பட்டது. 

 மைிப்பூடரச ் தசரந்்த முன்னாள் உலக மற்றும் ஆசிய குத்துச ் சை்டட 

வீராங்கடனயான எல் சரிதா ததவி புதிதாக அடமக்கப்பட்ட சரவ்ததச குத்துச ்

சை்டட சங்கத்தின் (International Boxing Association’s - AIBA) தடகள ஆடையத்தின் 

உறுப்பினராகத் ததரந்்ததடுக்கப் படட்ுள்ளார.் 

o ஆறு உறுப்பினரக்டளக் தகாை்ட இந்தக் குழுவில், ஆசிய கை்டத்டதச ்தசரந்்த 

ஒதர பிரதிநிதி சரிதா ததவி ஆவார.் 

 கிம்பரல்ி தசயல்முடற அடமப்பின் தடலடம நாடாக உள்ள இந்தியா, கிம்பரல்ி 

தசயல்முடற சான்றளிப்புத் திட்டத்தின் (Kimberley Process Certification Scheme - KPCS) ஒரு 

முழுடமயான அமரட்வ புது தில்லியில் நடத்தியது. 

o “மலர”் என்பவரது  அறிக்டகயின் அடிப்படடயில், ஐ.நா தபாதுச ் சடபயானது 

"பிரசச்ிடனக்குரிய டவரங்கடள" பிரதான டவரச ் சந்டதயில் நுடைவடதத் 

தடுப்பதற்காக 2003 ஆம் ஆை்டில் KPCS தசயல்முடறடய நிறுவியது. 

 650 கிதலாமீட்டர ் வடரயுள்ள வரம்புள்ள, அணுசக்தி திறன் தகாை்ட, நிலப் 

பரப்பிலிருந்து நிலப் பரப்பில் உள்ள இலக்குகடளத் தாக்கக் கூடிய கை்டம் விடட்ு 

கை்டம் பாயும் ஏவுகடையான ஷஹீன் -1 என்ற ஏவுகடைடயப் பாகிஸ்தான் 

தவற்றிகரமாக தசாதடன தசய்துள்ளது. இது பல இந்திய நகரங்கடள தனது 

வரம்பிற்குள் தகாை்டு வருகின்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

பயண மற்றும் சுற்றுலாப் தபாட்டிே்திறன் குறியீடு 

 உலகப் தபாருளாதார மன்றமானது பயை மற்றும் சுற்றுலா தபாடட்ித் திறன் 

குறியீடட்ட (Travel & Tourism Competitiveness Index - TTCI) தவளியிடட்ுள்ளது. இது 140 

நாடுகடள உலகளாவிய சுற்றுலா மற்றும் பயைங்களில் அந்தந்த நாடுகளின் 

நிடலகடள ஒப்பிடட்ு தரவரிடசப் படுத்தியுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் இடம் தபற்றுள்ள முதல் 5 நாடுகள் - ஸ்தபயின், பிரான்ஸ், தெரம்னி, 

ெப்பான் மற்றும் அதமரிக்கா. 

 இதில் இந்தியா 34வது இடத்தில் உள்ளது (2017 ஆம் ஆை்டில் 40 ஆக இருந்தது). 

ததற்காசியாவில் சுற்றுலா தசல்வதற்கு சுற்றுலாப் பயைிகளால் மிகவும் விரும்பப் 

படும் நாடாக இந்தியா விளங்குகின்றது. 

 ஆசியாவின் மிகவும் தபாட்டித்திறன் தகாை்ட பயை மற்றும் சுற்றுலாப் 

தபாருளாதாரமாக ெப்பான் உள்ளது. 

 ஆசியா - பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மிகப்தபரிய பயை மற்றும் சுற்றுலாப் 

தபாருளாதாரமாக சீனா விளங்குகின்றது. 
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உலகளாவிய திறன்களுக்கான ேரவரிசச அறிக்சக 

 ஐஎம்டியின் உலகளாவிய திறன்களுக்கான தரவரிடசயின் சமீபத்திய பதிப்பின் படி, 

தமாத்தமுள்ள 63 நாடுகடளக் தகாை்ட பட்டியலில் இந்தியா 59வது இடத்தில் உள்ளது 

(இதற்கு முன்பு 53வது இடம்). 

 இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரவரிடசயின் வீை்சச்ிக்கான காரைங்கள் – 

குடறவான வாை்க்டகத் தரம், கல்விக்கான தசலவு, அறிவு மிக்கவரக்ள் நாடட்ட விடட்ு 

தவளிதயறுவதன் மூலம் ஏற்படும் எதிரம்டறயான தாக்கம் மற்றும் திறடமகடள 

ஈரத்்து அடதத் தக்க டவத்துக் தகாள்வதில் குடறந்த முன்னுரிடம. 

 உலகின் சிறந்த திறன் மிக்கவரக்ளின் டமயமாக சுவிடச்ரல்ாந்து தனது இடத்டத 

தக்க டவத்துக் தகாை்டுள்ளது. அடதத் ததாடரந்்து இந்தக் குறியீட்டில் தடன்மாரக்் 

மற்றும் சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 இந்தத் தரவரிடசயில் முதலிடங்களில் உள்ள நாடுகள் கல்வி மற்றும் உயரத்ர 

வாை்க்டக முடற ஆகியவற்றில் அதிகமான முதலீடுகடள தமற்தகாள்கின்றன. 

 

 கடதலார மாநிலங்களில் காலநிசலசயே் ோங்கக் கூடிய ேன்சம – UNFCCC 

 காலநிடல மாற்றம் ததாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகள் கட்டடமப்பு ஒப்பந்தத்தின் (United 

Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) கட்டடமப்பிற்குள் நிறுவப்பட்ட 

பசுடமக் காலநிடல நிதியத்தின் கீை், இந்தியா 43 மில்லியன் அதமரிக்க டாலரக்டளப் 

தபற்றுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது ஆந்திரப் பிரததசம், மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மூன்று 

கடதலார மாநிலங்களில் தசயல்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்த நிதி பின்வருவனவற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

o 1.7 மில்லியன் மக்களுக்கு காலநிடலடயத் தாங்கக் கூடிய வாை்க்டக 

முடறடயக் கட்டடமத்தல், 

o 3.5 மில்லியன் டன்கள் எடட தகாை்ட காரப்டன ஈடு தசய்தல், 

o பாதிப்பிற்கு உள்ளாகக் கூடிய சூைல் மை்டலங்கடளப் பாதுகாத்தல், 

o தமம்படுத்தப்பட்ட கடற்கடரப் பாதுகாப்புடன் 10 மில்லியன் மக்களுக்குப் 

பயனளித்தல். 

 இந்தத் திட்டமானது காலநிடல மாற்றம் ததாடரப்ான ததசிய தசயல் திட்டம், மாநில 

தசயல் திட்டங்கள் மற்றும் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் கீை் ததசிய அளவில் 

நிரை்யிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகள் ஆகியவற்றுடன் ஒன்றிப் தபாருந்துகின்றது. 

 

இந்தியாவில் சுகாோர அசமப்புகள் குறிே்ே நிதி ஆதயாக்கின் அறிக்சக 

 ‘ஒரு புதிய இந்தியாவிற்கான சுகாதார அடமப்புகள்: கட்டடமக்கப்படட்ு வரும் 

பகுதிகள் - சீரத்ிருத்தங்களுக்கான சாத்தியமான பாடதகள்’ என்ற தடலப்டபக் 

தகாை்ட ஒரு அறிக்டகடய நிதி ஆதயாக் சமீபதத்ில் தவளியிடட்ுள்ளது. 

 இது பின்வருவனவற்றின் மீது கவனம் தசலுத்துகின்றது: 

o மக்களின் சுகாதார தசலவினங்கடள “தங்கள் (மக்கள்) டகயிலிருந்து தசலவு 

தசய்தல்” என்ற முடறயிலிருந்து காப்பீடட்ு நிறுவனங்களுக்கு மாற்றுதல், 

o தசய்து முடிக்கப் படாத தபாது சுகாதாரத் திட்டங்கள், 

o டிஜிட்டல் சுகாதாரத்தின் வலிடம. 
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 இந்த அறிக்டகயானது புதிய இந்தியா: கட்டடமக்கப்படட்ு வரும் பகுதிகள் - 

சாத்தியமான பாடதகள் என்ற தபயரில் தவளியிடப் படட்ுள்ளது. 

 பின்வருவனவற்றிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட மற்றும் வைங்கப்படட் தரவுகளின் 

அடிப்படடயில் இந்தப் புத்தகம் அடமந்துள்ளது. 

o தபாதுத் துடறக்கான சரவ்ததச சுகாதார அணுகல், 

o தனியார ்துடறக்கான PWC இந்தியா. 

 

 சிறார் சகாடுசமகள் ேடுப்பு மற்றும் விசாரசணப் பிரிவு 

 மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவானது (Central Bureau of Investigation - CBI) ஆன்டலன் 

(நிகை்தநர) சிறார ்பாலியல் தகாடுடமகள் மற்றும் சுரை்டல் (OCSAE - Online Child Sexual 

Abuse and Exploitation) தடுப்பு/விசாரடைப் பிரிடவ புது தில்லியில் உள்ள அதன் 

தடலடமயகத்தில் அடமத்துள்ளது. 

 இந்தப் பிரிவானது CBIயின் சிறப்பு குற்றப் பிரிவின் கீை் தசயல்பட இருக்கின்றது. 

 இந்தப் பிரிவானது, நாடு முழுவதும் தனது அதிகார வரம்டபக் தகாை்டிருக்கும். 

 இது பின்வருவனவற்றின் கீை் வரும் குற்றங்கடள விசாரிக்க இருக்கின்றது. 

o இந்திய தை்டடனச ்சட்டத்தின் (Indian Penal Code - IPC) பல்தவறு விதிகள், 

o பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குைந்டதகடளப் பாதுகாத்தல் (Protection of Children 

from Sexual Offences - POCSO) சட்டம், 

o பிற ததாடரப்ுடடய சட்டங்கடளத் தவிர, தகவல் ததாழில்நுட்பச ்சட்டம். 

 இது நிகை்தநர சிறார ் பாலியல் தகாடுடமகள் மற்றும் சுரை்டல் ஆகியடவ பற்றிய 

தகவல்கடளச ்தசகரித்து, அவற்டறப் பரப்புகின்றது. 

 

உடல்நலம் மற்றும் காலநிசல மாற்றம் குறிே்ே லான்சசட் கவுண்டவுன் 

அறிக்சக 2019 

 உடல்நலம் மற்றும் காலநிடல மாற்றம் குறித்த லான்தசட் கவுை்டவுன் அறிக்டக - 

2019ன் படி, இந்தியாவில் காலநிடல மாற்றமானது ஊட்டசச்த்து குடறபாடு மற்றும் 

காலரா காரைமாக ஏற்படும் ததாற்று தநாய்கள் ஆகியவற்டற தமலும் அதிகரிக்கும். 

 1960களில் இருந்து இந்தியாவில் மக்காச ்தசாளம் மற்றும் அரிசி ஆகியவற்றின் சராசரி 

மகசூல் திறனானது கிடட்த்தட்ட 2 சதவீதம் குடறந்துள்ளது என்று இந்த அறிக்டக 

கூறுகின்றது. 

 தசாயாபீன் மற்றும் குளிரக்ால தகாதுடம ஆகிய இரை்டின் சராசரி மகசூல் 

திறனானது 1 சதவீதத்திற்கும் தமலாகக் குடறந்துள்ளது என்று இந்த அறிக்டக 

கூறுகின்றது. 

தநாய்கள் 

 கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடலயின் அதிகரிப்பானது இந்தியாவில் காலரா, 

இடரப்டபக் காய்சச்ல், காயங்கள் மற்றும் பல்தவறு ததாற்று தநாய்கடள 

ஏற்படுத்துகின்றது. 

 தமலும் தடங்கு தபான்ற தகாசுக்களின் மூலம் பரவும் தநாயால் ஏற்படும் இறப்பும் உயர 

இருக்கின்றது. 

 மாசுபாடு மற்றும் தவப்ப அழுத்தம் ஆகியடவ இந்திய ததாழிலாளரக்ளின் உற்பத்தித் 

திறடன பாதிக்கலாம். 
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ஈரக் குமிழ் உலக சவப்பநிசல (WBGT - Wet Bulb Globe Temperature) அளவீடு 

 WBGT என்பது சூரிய ஒளியில் உள்ள தவப்ப அழுத்தத்தின் ஒரு அளவீடாகும். தமலும் 

இந்த அளவீட்டில் தவப்பநிடல, ஈரப்பதம், காற்றின் தவகம், சூரிய தகாைம் மற்றும் 

தமகம் (சூரியக் கதிரவ்ீசச்ு) ஆகியடவ உள்ளடங்கும். 

 WBGT அதிகரிப்பானது உலகம் முழுவதும் உள்ள ததாழிலாளரக்ளின் உற்பத்தித் 

திறடன குடறக்கும். 

 தவப்ப அடலகள் காரைமாக முதியவரக்ள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாரக்ள். 

காடட்ுே் தீ 

 21 மில்லியன் இந்தியரக்ள் காடட்ுத் தீக்கு ஆளானதாக இந்த அறிக்டக கூறுகின்றது. 

 இது 152 நாடுகளில் மிக உயரந்்த அளவாகும். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

டாக்கா உலகளாவிய உசரயாடல் 

 டாக்கா உலகளாவிய உடரயாடலின் முதலாவது பதிப்பானது வங்க ததசத்தில் நடத்தப் 

பட்டது. இது அந்நாட்டின் பிரதமரான தஷக் ஹசீனா என்பவரால் துவங்கி டவக்கப் 

பட்டது. 

 இந்ததா - பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான குறிப்பிடத்தக்கப் பிரசச்ிடனகள் குறித்து 

விவாதிப்பதற்காக 50 நாடுகடளச ் தசரந்்த 150க்கும் தமற்படட் பிரதிநிதிகள் இந்த 

மாநாட்டில் பங்தகற்றனர.் 

 இந்த மாநாடானது புது தில்லியில் உள்ள ”அப்சரவ்ர ் ரிசரச் ் பவுை்தடஷன்” என்ற 

அடமப்பு (ORF - Observer Research Foundation) மற்றும் சரவ்ததச & உத்திசார ்

ஆய்வுகளுக்கான வங்க ததச நிறுவனம் (BIISS - Bangladesh Institute of International and 

Strategic Studies) ஆகியவற்றால் இடைந்து ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

 சுற்றுசச்ூைல் ரீதியான நிடலயான அடமதி மற்றும் தசழிப்டப அடடவதற்காக இந்த 

பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு இது ஒரு தளமாகச ்தசயல்பட இருக்கின்றது. 

 கடல்சார ் களத்தில் அடமதி மற்றும் நிடலத் தன்டம ஆகியடவ ஆசியாவின் 

வளரச்ச்ிக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் என்றும் இந்த மாநாட்டில் கலந்து 

தகாை்டவரக்ள் ஒப்புக் தகாை்டனர.் 

 

பசீரா நகரம் - வடதமற்கு பாகிஸ்ோன் 

 வடதமற்கு பாகிஸ்தானில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கூடட்ு அகை்வாராய்சச்ியில், பாகிஸ்தான் 

மற்றும் இத்தாலிடயச ் தசரந்்த ததால்தபாருள் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 3000 ஆை்டுகள் 

பைடமயான பசீரா என்ற நகரத்டத கை்டுபிடிதத்னர.் இது அதலக்சாை்டர ் விடட்ுச ்

தசன்ற நகரம் என்று நம்பப் படுகின்றது. 

 பசீரா நகரமானது டகபர ் பக்துன்க்வா மாகாைத்தின் ஸ்வாட் மாவட்டத்தில் 

அடமந்துள்ளது. இது 5,000 ஆை்டுகள் பைடமயான நாகரிகத்திற்கும் அதன் கடலப் 

தபாருடக்ளுக்கும் புகை்தபற்று விளங்குகின்றது. 

 இந்த அகை்வாராய்சச்ியின் தபாது, அந்தக் காலகட்டத்டதச ் தசரந்்த இந்துக் 

தகாவில்கள், நாையங்கள், ஸ்தூபங்கள், பாடனகள் மற்றும் ஆயுதங்கள் ஆகியடவ 

கை்டுபிடிக்கப் பட்டன. 
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அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

ஸ்டாரல்ிங்க் அசமப்பு 

 2027 ஆம் ஆை்டிற்குள், ஸ்தபஸ்எக்ஸ் நிறுவனமானது அதிதவக இடையச ்

தசடவகடள வைங்குவதற்காக உலகம் முழுவதும் 42,000 தசயற்டகக் தகாள்களின் 

அடமப்டப உருவாக்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 இந்த நிறுவனம் இந்த அடமப்பிற்கு "ஸ்டாரல்ிங்க் அடமப்பு" என்று தபயரிடட்ுள்ளது. 

இது சமீபத்தில் 60 இடையச ்தசயற்டகக்தகாள்கடள ஏவியுள்ளது. 

 

 ஸ்டாரல்ிங்க் திட்டத்தின் காரைமாக, விை்தவளிக் குப்டபகள், தசயற்டகக் 

தகாள்களின் தமாதல் மற்றும் விை்தவளிக்கான இடைப்பு துை்டிக்கப்படுதல் 

தபான்ற கவடலகளும் எழுந்துள்ளன. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சிசு சுரக்சா சசயலி – அசாம் 

 அசாம் மாநில முதல்வரான சரப்ானந்தா தசாதனாவால் " சிசு சுரக்சா" என்ற ஒரு 

டகதபசிச ்தசயலிடய ததாடங்கியுள்ளார.் 

 இது அசாம் மாநில குைந்டதகள் உரிடமகள் பாதுகாப்பு ஆடையத்தின் ஒரு 

முன்முயற்சியாகும். 

 இது குைந்டத உரிடம மீறலுக்கு எதிரான புகாரக்டள உடனடியாகப் பதிவு தசய்ய 

பயனரக்ளுக்கு உதவுகின்றது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்தேச மாணவரக்ள் தினம் - நவம்பர் 17 

 சரவ்ததச மாைவர ் தினம் என்பது மாைவர ் சமூகத்திற்கான ஒரு சரவ்ததச 

அனுசரிப்பாகும். இது ஒவ்தவாரு ஆை்டும் நவம்பர ்17 ஆம் தததியன்று அனுசரிக்கப் 
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படுகின்றது. 

 தசக்தகாஸ்தலாதவக்கியாவின் ப்ராக் பல்கடலக் கைகத்தில் 1939 ஆம் ஆை்டில் 

ஏற்பட்ட நாஜிப் படடயினரின் தாக்குதல் மற்றும் அத்தாக்குதலின் மூலம் 9 

மாைவரக்ள் தகால்லப் பட்டது ஆகியவற்டற இந்தத் தினம் நிடனவு கூறுகின்றது. 

 இத்தடகய முதலாவது தினமானது 1941 ஆம் ஆை்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இது உலகம் முழுவதும் உள்ள மாைவரக்ளின் தசயல்பாடுகடளக் 

தகாை்டாடுகின்றது. 

 

 

முேலாவது இயற்சக மருே்துவ தினம் - நவம்பர் 18 

 மத்திய ஆயுரத்வதம், தயாகா & இயற்டக மருத்துவம், யுனானி, சித்தா, மற்றும் 

தஹாமிதயாபதி (ஆயுஷ்) அடமசச்கமானது நவம்பர ் 18 ஆம் தததியன்று முதலாவது 

இயற்டக மருத்துவ தினத்டதக் தகாை்டாடியது. 

 உைவு மற்றும் வாை்க்டக முடறடய மாற்றுவதன் மூலம் தநாய்கடளத் 

தடுப்பதற்கான மருந்துகள் இல்லாத மருத்துவ முடறடய ஊக்குவிப்பதற்காக இந்தத் 

தினம் தகாை்டாடப் படுகின்றது. 
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