
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 21  

TNPSC துளிகள் 

 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்திற்கு முன்னர ்குறுகிய சசவை ஆவணயத்தின் (Short 

Service Commission - SSC) கீழ் இவணந்தப் பபண் அதிகாரிகளுக்கு நிரந்தர ஆவணயம் 

ைழங்குைது குறித்து ஆயுதப் பவைகள் கருதத்ில் பகாள்ள சைண்டும் என்று உசச் 

நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. 

o தற்சபாது, 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாததத்ிற்குப் பிறகு SSCயின் கீழ் ஆயுதப் 

பவைகளில் இவணந்தப் பபண் அதிகாரிகளுக்கு மை்டுசம நிரந்தர 

ஆவணயத்வத அவமப்பதாக இந்திய இராணுைம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

 கரும்பு விைசாயிகளின் ைசதிக்காக உதத்ரப் பிரசதச அரசு “இ-கன்னா” என்ற புதிய 

பசயலிவய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இசப்சயலியானது இவைதத்ரகரக்வள 

ஒழிக்கின்றது மற்றும் பகாள்முதல் பசய்ைதில் பைளிப்பவைதத்ன்வமவய உறுதி 

பசய்கின்றது. 

 “அவமதி, ஆயுதக் குவறப்பு மற்றும் சமம்பாை்டுக்கான இந்திரா காந்தி பரிசு- 2019” 

ஆனது புகழ்பபற்ற இயற்வக ஆரை்லரும் ஒளிபரப்பாளருமான சர ் சைவிை் 

அை்ைன்பசராவுக்கு பல்லுயிரியவலப் பாதுகாப்பதற்காக அைர ்சமற்பகாண்ை அயராத 

உவழப்பிற்காக ைழங்கப்பை உள்ளது. 

o முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகரஜ்ி தவலவமயிலான இந்திரா காந்தி 

நிவனவு அறக்கை்ைவளயின் சரை்சதச நடுைர ் மன்றதத்ால் அை்ைன்பசராவின் 

பபயர ்இந்தப் பரிசுக்கு சதரந்்பதடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

 விலங்குகள் நலனின் மீது ஆரை்மாக இருக்கும் இந்திய சகப்ைன் விராை் சகாலிக்கு “2019 

ஆம் ஆண்டின் சிறந்த மனிதர ் விருது” பீை்ைா அவமப்பின் சாரப்ில் ைழங்கப்பை 

உள்ளது.  

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ADMM-Plus கூட்டம், ோய்லாந்து 

 மத்தியப் பாதுகாப்பு அவமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் நவைபபற்ற 

ஆசியான் பாதுகாப்பு அவமசச்ரக்ள் கூை்ைம்-பிளஸ் (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus 

- ADMM-Plus) நிகழ்சச்ியில் இந்தியாவின் சாரப்ில் கலந்துபகாண்ைார.் 

 மியான்மர ் நாை்டின் பாதுகாப்பு அவமசச்ர ் பலப்டினன்ை் பஜனரல் சீன் வின் உைன் 

இவணந்து “ஆசியான் (பதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் சங்கம்) அவமப்புக்கான 

இராணுை மருத்துைம் குறித்த வகசயை்வை” பைளியிை்ைார.் 

 10 ஆசியான் நாடுகளுைன், ஜப்பான், அபமரிக்கா, சீனா சபான்ற எை்டு நாடுகளும் 

இந்தக் கூை்ைதத்ில் கலந்து பகாண்ைன. 

 

மமே்ரீ திவாஸ் 

 தைாங் என்ற இைதத்ில் நைந்த வமத்ரீ திைாஸ் பகாண்ைாை்ைங்களில் கலந்து பகாள்ள 

மத்தியப் பாதுகாப்பு அவமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் அருணாசச்லப் பிரசதசதத்ிற்குப் பயணம் 

பசய்தார.் 

 தைாங்கில் உள்ள “க்யால்ைா சாங்யாங் க்யாை்சசா அதிஉயர அரங்கத்தில்” வமதர் ீ

திைாஸ் (பபாது மக்கள்-ராணுை நை்பு) ஆனது இரண்டு நாை்கள் பகாண்ைாைப்பை்ைது. 
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 வமத்ரி திைாஸின் 11ைது பதிப்பான இது அந்தப் பிராந்தியத்தில் பபாது மக்கள் -ராணுை 

நை்புறவைக் பகாண்ைாடும் விதமாக அவமகிறது. 

 சமலும் கிழக்கு சியாங் மாைை்ைத்தில் சிசசரி நதி பாலம் மற்றும் சதசிய பநடுஞ்சாவல-

52 ஐ ராஜ்நாத் சிங் திறந்து வைத்தார.் 

 

தசாவா-ரிக்பாவுக்கான தேசிய நிறுவனம் 

 ஒன்றியப் பிரசதசமான லைாக்கின் சல பகுதியில் சசாைா-ரிக்பாவுக்கான சதசிய 

நிறுைனம் நிறுை மதத்ிய அவமசச்ரவை ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த நிறுைனம் மத்திய ஆயுஷ் அவமசச்கதத்ின் கீழ் ஒரு தன்னாை்சி சதசிய 

நிறுைனமாக பசயல்படும். 

 சசாைா-ரிக்பா என்பது இந்தியாவில் உள்ள இமயமவலப் பகுதியின் ஒரு பாரம்பரிய 

மருத்துை முவறயாகும். 

 இந்த மருதத்ுை முவறயானது சிக்கிம், அருணாசச்லப் பிரசதசம், ைாரஜ்ிலிங் (சமற்கு 

ைங்கம்), இமாசச்லப் பிரசதசம் மற்றும் லைாக் ஒன்றியப் பிரசதசங்களில் பிரபலமாக 

நவைமுவறயில் உள்ளது. 

 

நீர் ேர அறிக்மக 

 இந்திய தர நிரண்யப் பணியகம் (Bureau of Indian Standards - BIS) சமற்பகாண்ை மாதிரி 

சசாதவனகளின் அடிப்பவையில் பைளியிைப்பை்ை ஒரு அறிக்வகயின்படி, இந்தியாவில் 

உள்ள 21 பபரிய நகரங்களில் மும்வப நகர குழாய் நீர ்குடிப்பதற்குப் பாதுகாப்பானது 

என்றும் பைல்லி நகர குழாய் நீர ்மிக சமாசமானது என்றும் பதரிவிக்கப்பை்டுள்ளது. 

 21 நகரங்களில், 15 நகர குழாய் நீரின் மாதிரிகள் ஆய்ைகங்களில் சமற்பகாள்ளப்பை்ை 

சசாதவனகளின் சபாது அவை ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற்பை்ை பாதுகாப்பு 

அளவுருக்கவளப் பூரத்த்ி பசய்யத் தைறிவிை்ைன. 

 2012 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பை்ை BIS இன் குடிநீர ்தரத்திற்கு பரிந்துவரக்கப்பை்ை படி 

28 அளவுருக்கள் மீது இந்த நீர ்மாதிரிகள் சசாதிக்கப்பை்ைன. 

 பசன்வனயில் இருந்து பபறப்பை்ை நீர ்மாதிரிகள் 10க்கும் சமற்பை்ை அளவுருக்களில் தர 

சசாதவனகளில் சதால்வியவைந்து, நகரத்வத நாை்டின் சுதத்மான நீர ் தரைரிவசப் 

பை்டியலின் கீழ்நிவலயில் வைதத்ுள்ளன. 

 

  

மருே்துவே் ேயாரிப்புகளுக்கான அணுகல் குறிே்ே உலக மாநாடு 

 மத்திய சுகாதாரத்துவற அவமசச்ர ் ைாக்ைர ் ஹரஷ் ைரத்ன் புது தில்லியில் ‘மருத்துை 

தயாரிப்புகளுக்கான அணுகல்: நீடிதத் ைளரச்ச்ி இலக்குகள் 2030ஐ அவைதல்’ என்பது 
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குறித்த 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக மாநாை்வைத ்திறந்து வைதத்ார.் 

 இவத மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அவமசச்கம் மற்றும் உலக சுகாதார 

அவமப்பு ஆகியவை இவணந்து நைதத்ுகின்றன. 

 பின்ைரும் பிரசச்ிவனகளுக்குத் தீரவ்ு காண்பசத இந்த மாநாை்டின் சநாக்கமாகும்.  

o அவனைருக்குமான சுகாதாரப் பாதுகாப்பு.  

o நீடிதத் ைளரச்ச்ி இலக்குகள் 2030.  

o மருத்துை தயாரிப்புகளுக்கான அணுகவல ஊக்குவிக்க அறிவுசார ்

பசாத்துரிவமயின் பங்கு.  

 

இரண்டாவது சேற்காசியப் பாதுகாப்பு உசச்ி மாநாடு 

 பதற்காசியப் பாதுகாப்பு உசச்ி மாநாை்டின் இரண்ைாைது பதிப்பானது புது தில்லியில் 

மத்திய பபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் சமம்பாை்டு அவமசச்கம் மற்றும் முகநூல் 

(FACEBOOK) நிறுைனம் ஆகியைற்றால் ஏற்பாடு பசய்யப்பை்ைது. 

 தனிநபரக்ளும் சமூகங்களும் டிஜிை்ைல் தளதத்ில் இவணக்கப்பை்டுள்ள நிவலயில் 

“பாதுகாப்பு சாரந்்தப் பிரசச்ிவன” என்பவத முன்னிவலப்படுத்த இந்த உசச்ி மாநாடு 

ஏற்பாடு பசய்யப்பை்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வில் மதத்ிய பபண்கள் மற்றும் குழந்வதகள் சமம்பாை்டு அவமசச்ர ்ஸ்மிருதி 

இரானி “வி திங்க் டிஜிை்ைல் (We Think Digital)” என்ற ைவலத்தளத்வத பதாைங்கி வைதத்ார.் 

 இந்த ைவலதத்ளம் ஆனது தனியுரிவம, பாதுகாப்பு, டிஜிை்ைல் பசாற்பபாழிவு மற்றும் 

டிஜிை்ைல் தைம் பதரிந்துபகாள்ைது ஆகியவைகவள உள்ளைக்கிய  ஒரு நிகழ்சநர கல்வி 

ைவலதளம் ஆகும். 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

மடபாய்டு ேடுப்பூசிமய அறிமுகப்படுே்திய முேல் நாடு - பாகிஸ்ோன் 

 உலக சுகாதார அவமப்பினால் பரிந்துவரக்கப்பை்ை வைபாய்டு இவணத் தடுப்பூசிவய 

ைழக்கமான சநாய்த்தடுப்பு திை்ைத்தில் அறிமுகப்படுதத்ிய உலகின் முதல் நாைாக 

பாகிஸ்தான் உருபைடுத்துள்ளது. 

 இதுசை 6 மாத ையதிற்குை்பை்ை குழந்வதகளுக்கு ைழங்கக்கூடிய முதல் வைபாய்டு 

தடுப்பூசி ைவக ஆகும். சமலும் இது வைபாய்டுக்கு எதிராக நீண்ை காலப் பாதுகாப்வப 

ைழங்குகிறது. 

 பாகிஸ்தான் இதற்கானப் பிரசச்ாரத்வத சிந்து மாகாணத்தில் பதாைங்கியது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

சனிக் கிரகே்தின் துமணக்தகாளான மடட்டனின் வமரபடம் 

 சனியின் துவணக்சகாளான வைை்ைனின் முதல் உலகளாவிய புவியியல் ைவரபைத்வத 

விஞ்ஞானிகள் பைளியிை்டுள்ளனர.் இந்த ைவரபைத்தில் பரந்த சமபைளிகள், உவறந்த 

கரிமப் பபாருை்களின் குன்றுகள் மற்றும் திரை மீதச்தன் ஏரிகள் ஆகியவை 

அைங்கியுள்ளன. 

 இந்த ைவரபைமானது நாசாவின் ‘காசினி’ விண்கலத்தால் சசகரிக்கப்பை்ை சரைார,் 
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அகசச்ிைப்பு மற்றும் பிற தரவுகவள அடிப்பவையாகக் பகாண்ைது. 

 சமற்பரப்பில் நிவலயான திரைங்கவளக் பகாண்டுள்ள சூரிய மண்ைலப் பபாருள் 

(பூமிவயத் தவிர) வைை்ைன் ஆகும். 

 வைை்ைன் துவணக்சகாளானது (விை்ைம் 5,150 கி.மீ), வியாழனின் சகன்மீடிற்கு அடுதத்ு 

சூரிய மண்ைலத்தின் இரண்ைாைது மிகப்பபரிய துவணக்சகாளாக உள்ளது. 

 இது புதன் கிரகத்வத விை அளவில் பபரியது. 

 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

நிஷ்ோ சசயலி சோடக்கம் – காஷ்மீர ்  

 ஜம்மு-காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரசதசத்தில் பள்ளித் தவலைரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளின் 

ஒை்டுபமாதத் முன்சனற்றதத்ிற்கான சதசிய முயற்சி (National Initiative for School Heads’ and 

Teachers’ Holistic Advancement - NISHTHA)  என்ற பசயலி பதாைங்கப்பை்டுள்ளது. 

 முன்னதாக, இதற்கான திை்ைம் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் நாடு முழுைதும் 

பதாைங்கப்பை்ைது. 

 இது ஒருங்கிவணந்த ஆசிரியர ் பயிற்சிகள் மூலம் பதாைக்க மை்ைத்தில் கற்றல் 

விவளவுகவள சமம்படுத்துைவத சநாக்கமாகக் பகாண்ை ஒரு பணியாகும். 

 நாடு முழுைதும் உள்ள அவனதத்ு அரசு பள்ளிகளிலும் பதாைக்க மை்ைதத்ில் பணிபுரியும் 

அவனத்து ஆசிரியரக்ள் மற்றும் பள்ளிகளின் தவலைரக்வள உள்ளைக்கிய 42 லை்சம் 

பங்சகற்பாளரக்ளின் திறன்கவள சமம்படுதத்ுதல் இதன் சநாக்கமாகும் . 
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RT-PCR தநாய் கண்டறிேல் இயந்திரங்கள் @ சகால்கே்ோ 

 இந்தியாவில் முதன்முதலாக பகால்கதத்ா மாநகராை்சி உயரந்ிவலத் தவலகீழ் 

படிபயடுதத்ல்-பாலிமசரஸ் சங்கிலி எதிரவ்ிவன (Reverse Transcription-Polymerase Chain 

Reaction - RT-PCR) இயந்திரங்கவள நிறுவியுள்ளது. 

 பைங்கு, காசசநாய் மற்றும் பன்றிக் காய்சச்ல் சபான்ற சநாய்கவள விவரைாகக் 

கண்ைறிய இவை பயன்படுத்தப்படும். 

 மருத்துை அறிக்வககள் மற்றும் இரத்தப் பரிசசாதவனகள் முரண்பாைான முடிவுகவள 

பைளிப்படுதத்ும் சூழ்நிவலகளில் இந்த இயந்திரங்கள் ஒரு ‘மூன்றாம் நடுைராகப்’ 

பணியாற்றும். 

 சநாய்க்கான சரியான காரணத்வதக் கண்ைறிய இரதத்ப் பரிசசாதவனகள் குறித்த 

துல்லியமான மரபணு ஆய்வு அறிக்வகவய ைழங்குைசத இதன் சநாக்கமாகும்.  

 

பிரபலமானவரக்ள் , விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஸ்வச ்சரத்வக்ஷன் கிராமீன் 2019 விருது  

 மத்திய ஜல் சக்தி அவமசச்ர ் கசஜந்திர சிங் சசகாைத் “ஸ்ைச ்சரச்ைக்ஷன் கிராமீன் 2019” 

விருதுகவள தர ைரிவசயில் முன்னிவல ைகிக்கும் மாநிலங்கள், ஒன்றியப் 

பிரசதசங்கள் மற்றும் மாைை்ைங்களுக்கு ைழங்கினார.் 

 உலகக் கழிைவற தினத்வத முன்னிை்டு (நைம்பர ் 19) பல்சைறு பிரிவுகளில் இந்த 

விருதுகள் ைழங்கப்பை்ைன. 

 இந்திய மாநிலங்களில் தமிழகம் முதலிைத்தில் உள்ளது. தமிழகத்வதத் பதாைரந்்து 

ஹரியானா மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் இத்தரைரிவசப் பை்டியலில் உள்ளன. 

 இந்திய மாைை்ைங்களில் பதலுங்கானாவில் உள்ள பபைப்பள்ளி மாைை்ைம் 

முதலிைத்திலும், அதவனத் பதாைரந்்து  ஃபரிதாபாத் (ஹரியானா) மற்றும் சரைாரி 

(ஹரியானா) மாைை்ைங்களும் விருதுகவளப் பபற்றன. 

 உத்தரப் பிரசதசம் அதிகபை்ச பங்களிப்வபக் பகாண்ை மாநிலமாக இருந்தது. 

 

விமளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

மனு பாகர ்– துப்பாக்கிச ்சுடுேல் வீராங்கமன  

 இந்தியாவின் மனு பாகர ்உலகக் சகாப்வப இறுதிப் சபாை்டியில் பபண்கள் பிரிவில் 10 மீ 

ஏர ்பிஸ்ைல் நிகழ்வில் ைரலாறு பவைத்துள்ளார.் 

 இந்த ஆண்டுக்கானப் சபாை்டிகளில் இந்தியாவின் சாரப்ில் முதல் தங்கப் பதக்கத்வத 

இைர ்பபற்றார.் 

 சரை்சதச துப்பாக்கி சூடு விவளயாை்டு கூை்ைவமப்பு சீனாவில் உள்ள  புை்டியனில் 

நைத்தியப் சபாை்டியில் இைர ்முதல் பரிவசப் பைன்றுள்ளார.் 

 பசரப்ியாவின் சசாரனா அருசனாவிக் பைள்ளியும் சீனாவின் கியான் ைாங் 

பைண்கலமும் பபற்றனர.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக நாள்பட்ட நுமரயீரல் அமடப்பு தநாய் தினம் - நவம்பர் 20 

 உலக நாள்பை்ை நுவரயீரல் அவைப்பு சநாய் தினம் (Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day 

- COPD) ஒை்பைாரு ஆண்டும் நைம்பர ் மாதத்தில் மூன்றாைது புதன்கிழவம 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 COPD என்பது நுவரயீரலின் காற்சறாை்ைதத்ில் அவைப்புகவள ஏற்படுதத்ும் நாள்பை்ை 

நுவரயீரல் சநாய்கவள விைரிக்கப் பயன்படுதத்ப்படும் ஒரு பசால்லாகும். 

 இது ஒரு முக்கியமான விழிப்புணரவ்ு நாளாகும். ஏபனனில் 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் 2015 

ஆம் ஆண்டு ைவர மூன்று மில்லியன் உயிரக்வளக் பகான்றுள்ள COPD ஆனது 

மரணதத்ிற்கு ைழிைகுக்கும் சநாய்களில் மூன்றாைது முக்கிய சநாயாகும். 
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