
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 23 

TNPSC துளிகள் 

 ராஜஸ்தானைச ்சசரந்்த 21 வயதாை மயங்க் பிரதாப் சிங் எை்பவர ்2018 ஆம் ஆண்டில் 

நனைபபற்ற நீதித் துனறத் சதரவ்ில் சதரச்ச்ி பபற்றனத அடுதத்ு இந்தியாவிை் மிக 

இனைய வயது பகாண்ை நீதிபதியாக அவர ்உருபவடுதத்ுை்ைார.் 

o முை்ைதாக ராஜஸ்தாை் உயர ் நீதிமை்றமாைது நீதித ் துனற பணித் சதரவ்ில் 

பங்சகற்பதற்காை குனறந்தபை்ச வயது வரம்னப 23லிருந்து 21 ஆகக் குனறதத்ு 

இருந்தது. 

 இந்திய வழக்குனரஞர ் கழகமாைது எந்தபவாரு வழக்கறிஞரும் எந்தபவாரு உயர ்

நீதிமை்றத்திலும் பணியாற்றுவதற்கு முை்பாக மாவை்ை/தாலுக்கா நீதிமை்றத்தில் 

குனறந்தபை்சம் 2 ஆண்டுகை் கண்டிப்பாகப் பணியாற்றி இருக்க சவண்டும் எை்ற ஒரு 

புதிய விதினய பரிந்துனரதத்ுை்ைது. 

 துனண விமாைியாை ஷிவாங்கி எை்பவர ் 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 2 அை்று 

பகாசச்ியில் ஒரு சைாரை்ியர ்விமாைத்னத இயக்க இருப்பதை் மூலம் இந்தியக் கைற் 

பனையிை் முதலாவது பபண் விமாைியாக உருபவடுக்க இருக்கிை்றார.் 

 ஆக்ஸ்சபாரட்ு அகராதியாைது 2019 ஆம் ஆண்டிற்காை பசால்லாக “காலநினலக்காை  

அவசரநினல” எை்ற பசால்னலத் சதரந்்பதடுத்துை்ைது. இந்த வாரத்்னதயிை் மிக 

அதிகமாை பயை்பாடு நூறு மைங்கு அதிகரித்தனதத் பதாைரந்்து அந்த அகராதி இந்த 

பசால்னலத் சதரந்்பதடுத்துை்ைது. 

 33 வயதாை முை்ைாை் ஹாக்கி வீரராை சித்தசரஷ் நசைசை் எை்பவர ் ஒரு உைல் 

கை்ைனமப்பாைராக மாறிைார.் அதை் பிை்பு உைற் கை்ைனமப்பாைரக்ை் மதத்ியில் 

இவர ் ‘இந்தியை் மாை்ஸ்ைர’் எை்று அனழக்கப் பை்ைார.் தற்சபாது இவர ் 90 கிசலா 

எனைப் பிரிவில் 2019 ஆம் ஆண்டிை் “மிஸ்ைர ் யுைிவரஸ்்” (புசரா) எை்ற பை்ைத்னத 

பவை்ற முதலாவது இந்தியராக உருபவடுதத்ுை்ைார.் 

o பதை் பகாரியாவில் நனைபபற்ற 11வது உலக உைற் கை்ைனமப்பு மற்றும் 

உைல்சார ்வினையாை்டு சாம்பியை்ஷிப்பில் (WBPF - World Bodybuilding and Physique 

Sports Championship) இவர ்இந்தப் பை்ைத்னத பவை்றுை்ைார.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சதன்காசி மாவட்டம் 

 திருபநல்சவலி மாவை்ைத்திலிருந்து பதை்காசி மாவை்ைமாைது தமிழ்நாை்டிை் 33வது 

மாவை்ைமாகப் பிரிக்கப் பை்டுை்ைது. 

 இந்த மாவை்ைமாைது 2019 ஆம் ஆண்டு  நவம்பர ்மாதம் 22 ஆம் சததியை்று அதிகாரப் 

பூரவ்மாக நனைமுனறக்கு வந்தது. 

 திருபநல்சவலி மாவை்ைம் முதை்முதலில் 1790 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிசலயரக்ைால் 

உருவாக்கப் பை்ைது. 

 1986 ஆம் ஆண்டில் புரை்சித் தனலவர ்ைாக்ைர ்எம்.ஜி.ஆரிை் ஆை்சிக் காலதத்ிை் சபாது 

பநல்னல மாவை்ைதத்ிலிருந்துத்  தூதத்ுக்குடி மாவை்ைம் பிரிக்கப்பை்ைது. 

 புதிதாகத் பதாைங்கப்பை்டுை்ை பதை்காசி மாவை்ைத்தில் பதை்காசி மற்றும் 

சங்கரை்சகாயில் வருவாய் மண்ைலங்கை், எை்டு தாலுகாக்கை், ஐந்து நகராை்சிகை், 224 

கிராமப் பஞ்சாயத்துகை் மற்றும் 251 வருவாய் கிராமங்கை் ஆகியனவ உை்ைை. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

உடல் ரீதியாக செயல்பாடற்ற நிலலயில் உள்ள இளம் பருவத்தினர:் லான்செட் 

ஆய்வு 

 இைம் பருவதத்ிைரிை் சபாதிய பசயல்பாைற்ற நினலக்காை உலகைாவியப் சபாக்கு 

குறித்த முதலாவது ஆய்விை் படி, 85% சிறுமியரக்ை் மற்றும் 78% சிறுவரக்ை் ஆகிசயார ்

மிக அதிக அைவில் சபாதிய உைல் ரீதியாை பசயல்பாடுகனைக் பகாண்டிருக்க 

வில்னல. 

 இந்த அறிக்னகயாைது உலக சுகாதார அனமப்பிைால் பவைியிைப்பை்டு, “லாை்பசை் 

னசல்ை் & அைல்ை்ஸ் பஹல்த்” எை்ற இதழில் பிரசுரிக்கப்பை்டுை்ைது. 

 2001-16க்கு இனைப்பை்ை கால கை்ைத்தில் 146 நாடுகைில் உை்ை 11 வயது முதல் 17 

வயதுனைய 1.6 மில்லியை் மாணவரக்ைிைமிருந்துப் பபறப்பை்ை தரவுகைிை் 

அடிப்பனையில் இந்த ஆய்வு சமற்பகாை்ைப் பை்டுை்ைது. 

 இந்தியாவில் 76.6% சிறுவரக்ளும் 76.3% சிறுமிகளும் “உைல் ரதீியாகச ் பசயல்பாைற்ற 

நினலயில் உை்ைைர”் எை வனகப்படுதத்ப் பை்டுை்ைைர.் 

 சிறுவரக்ளும் சிறுமிகளும் உைல் ரீதியாகச ் பசயல்பாைற்ற நினலயில் இருப்பதற்கு 

கிரிக்பகை் வினையாை்டு மற்றும் வீை்டு சவனலகை் ஆகியனவசய காரணம் எை்று 

இந்த அறிக்னகயில் குற்றம் சாை்ைப்பை்டுை்ைது. 
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பறலவ தபாட்டுலிய தநாய், ொம்பார் உப்பு ஏரி @ ராஜஸ்தான் 

 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாததத்ில் ராஜஸ்தாைிை் சாம்பார ் உப்பு ஏரியில் 

கிை்ைதத்ை்ை 10,000க்கும் சமற்பை்ை புலம்பபயரவ்ுப் பறனவகை் மரம்மாை முனறயில் 

இறந்து கிைந்தை. 

 சநாய் பாதிக்கப்பை்ை பறனவகைில் மந்தமாை தை்னம, மைச ் சசாரவ்ு, பசியற்றத ் 

தை்னம, கால்கை் & இறக்னககைில் பக்கவாதம், கழுதத்ு தனரனயத் பதாடுவது ஆகிய 

மருத்துவ அறிகுறிகை் பதை்பை்டுை்ைை. 

 இந்த சநாய் பாதிக்கப்பை்ை பறனவகைால் பபருமைவு நைக்கசவா, நீந்தசவா, 

பறக்கசவா முடியவில்னல. 

 இதுவனர நைதத்ப்பை்ை விசாரனணயில் அனவகளுக்குப் பறனவ சபாை்டுலிய சநாய் 

பாதிக்கப்பை்டுை்ைது எை்பது சுை்டிக்காை்ைப் பை்டுை்ைது. 

 பறனவ சபாை்டுலிய சநாய் எை்பது ஒரு பக்கவாத, நசச்ுகனை உை்பகாை்வதால் 

அடிக்கடி ஏற்படும் ஒரு அபாயகரமாை சநாயாகும். இது ஒரு “சாதத்ியமாை 

காரணமாக” இருக்கலாம் எை்றும் கருதப் படுகிை்றது. ஆைால் இது முழுனமயாக 

உறுதிப்படுதத்ப் பைவில்னல. 

 

மத்திய தகவல் ஆலையத்தின் ஆை்டு அறிக்லக 

 மத்திய தகவல் ஆனணயத்திை் (Central Information Commission – CIC) ஆண்டு அறிக்னக  

பாராளுமை்றதத்ில் தாக்கல் பசய்யப் பை்டுை்ைது. 

 மத்திய அரசு அனமசச்கங்கை் மற்றும் துனறகை் ஆகியவற்றிைால் பபறப்படும் 

தகவல் அறியும் விண்ணப்பங்கைிை் எண்ணிக்னகயாைது 1.36 லை்சம் எை்ற அைவிற்கு 

அதிகரித்துை்ைது. இது 2017-18 ஆம் ஆண்டில் இருந்தனத விை 11 சதவீதம் அதிகமாகும். 

 மத்தியப் பழங்குடியிைர ்விவகார அனமசச்கம் (26.54%) மற்றும் உை்துனற அனமசச்கம் 
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(16.41%) ஆகியவற்றால் தகவல் அறியும் விண்ணப்பங்கைில் அதிக சதவீத அைவில் 

விண்ணப்பங்கை் நிராகரிக்கப்பை்டுை்ைை. 

 CICயாைது 2019 ஜைவரி 1 ஆம் சததி முதல் சுதிர ்பாரக்வா எை்பவரது தனலனமயில் 

பசயல்பை்டு வருகிை்றது. 

 

தீரப்்பாயங்களுக்கான நியமனம் - நிதியியல் ெட்டம், 2017 

 தீரப்்பாயங்களுக்காை நியமைங்கை் "தற்பபாழுது ஏற்கைசவ நனைமுனறயில் உை்ை 

சை்ைங்கைிை் அடிப்பனையில் தாை் இருக்க சவண்டும்" எை்றும் 2017 ஆம் ஆண்டிை் 

நிதியியல் சை்ைத்திை் கீழ் உருவாக்கப்பை்ை விதிகைிை் அடிப்பனையில் இருக்கக் 

கூைாது எை்றும் ஒரு  இனைக்கால உத்தரனவ உசச் நீதிமை்றம் பிறப்பிதத்ுை்ைது. 

 சதசிய பசுனமத் தீரப்்பாயம், வருமாை வரி சமல்முனறயீை்டுத ் தீரப்்பாயம், சதசிய 

நிறுவை சை்ை சமல்முனறயீை்டுத் தீரப்்பாயம் சபாை்ற நீதிமை்றத ் தீரப்்பாயங்கைிை் 

உறுப்பிைரக்ைிை் நியமைங்கை், அவரக்னை நீக்குதல் மற்றும் அவரக்ைிை் பணி 

நினலனமகனை நிரவ்கிக்கும் அதிகாரத்னத 2017 ஆம் ஆண்டிை் நிதியியல் சை்ைம் 

மத்திய அரசிற்கு வழங்கியிருந்தது. 

 மனுதாரரக்ை் சராஜர ்சமத்யூ மற்றும் வருவாய்ப் பிரிவுக் கழகம் ஆகிசயார ்2017 ஆம் 

ஆண்டிை் நிதியியல் சை்ைத்னத, அதிலும் குறிப்பாக பகுதி XIV எை்ற பகுதினயப் 

பல்சவறு காரணங்களுக்காக உசச் நீதிமை்றதத்ில் அவற்னற எதிரத்த்ு வழக்கு 

பதாைரந்்து இருந்தைர.் 

 இந்தச ்சை்ைதத்ிை் பகுதி XIV ஆைது பல்சவறு மதத்ியச ்சை்ைங்கைிை் கீழ் நிறுவப்பை்ை 

26 தீரப்்பாயங்கைிை் நிரவ்ாகம் பதாைரப்ாை விதிகனை ரதத்ு பசய்து அவற்னற நீக்கி 

இருக்கிை்றது. பிரிவு 184ை் படி விதிகனை வடிவனமக்கும் அதிகாரங்கனை அசச்ை்ைம் 

மத்திய அரசிற்கு வழங்கியது. 

 நீதிமை்றம் இது பபாருந்தாது எை்று அறிவித்து, புதிய விதிகனை வகுக்குமாறு மதத்ிய 

அரசிைம் சகை்டுக் பகாண்ைது. 

 

கப்பல் உலடப்பு மீதான ஹாங்காங் ஒப்பந்தம் 

 பாதுகாப்பாை மற்றும் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த கப்பல்கைிை் உனைப்பிற்காை 

ஹாங்காங் சரவ்சதச ஒப்பந்தத்னத ஏற்றுக் பகாை்வதற்கு மத்திய அனமசச்ரனவ 

ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

 2009 ஆம் ஆண்டில் சீைாவிை் ஹாங்காங்கில் நனைபபற்ற இராஜதந்திர மாநாை்டில் 

இந்த ஒப்பந்தம் முதை்முதலில் ஏற்றுக் பகாை்ைப்பை்ைது. 

 இது கப்பல்கைிை் பயை்பாடு (வாழ்நாை்) முடிவனைந்த பிை்பு, மைித ஆசராக்கியம், 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச ் சூழலுக்குத் சதனவயற்ற ஆபதத்ுக்கனை ஏற்படுத்தாமல் 

அவற்னற உனைப்பனத உறுதி பசய்வனத சநாக்கமாகக் பகாண்டுை்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா ஆண்டுசதாறும் சுமார ் ஐந்து மில்லியை் பமாதத் ைை் 

எனையுை்ை கப்பல் உனைத்தனல சமற்பகாண்டுை்ைது. உலகிை் கப்பல் உனைப்புத ்

துனறயில் கிை்ைதத்ை்ை 25% பங்னக இந்தியா பகாண்டுை்ைது. 

 உலகைவில் கப்பனல உனைப்பதற்காை முை்ைணிச ் சந்னதயாக இந்தியா விைங்கி 

வருகிை்றது. 

 குஜராதத்ில் உை்ை அலங் - சசாசியா கப்பல் உனைப்பு னமயமாைது 450 எை்ற அைவில் 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும்  கப்பல் உனைப்புகனைக் னகயாளுகிை்றது. 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

இந்திய அரசியல் வலரபடத்தில் அமராவதி நகரம் 

 மத்திய அரசு தைது புதிய அரசியல் வனரபைத்தில் ஆந்திர மாநிலத ் தனலநகராை 

“அமராவதி” நகரத்னத இனணதத்ுை்ைது. இந்தியாவிை் புதிய அரசியல் 

வனரபைமாைது இந்திய நில அைனவத் துனறயிைால் பவைியிைப் பை்டுை்ைது.  

 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 2 ஆம் சததியை்று இந்திய நில அைனவத் துனறயிைால் 

பவைியிைப்பை்ை புதிய அரசியல் வனரபைத்தில் அமராவதி நகரம் விடுபை்டிருந்தது. 

 இந்தப் புதிய அரசியல் வனரபைமாைது ஜம்மு காஷ்மீர ் மற்றும் லைாக் ஆகிய புதிய 

ஒை்றியப் பிரசதசங்கனை மறுசீரனமதத் பிை்ைர ்அரசிைால் பவைியிைப்பை்ைது. இந்த 

மறுசீரனமப்பு அக்சைாபர ் 31 ஆம் சததியை்று அதிகாரப் பூரவ்மாக நனைமுனறக்கு 

வந்தது. 

 பதலுங்காைா மாநிலமாைது னஹதராபாத்னதத ் தைது மாநிலத் தனலநகராகக் 

பகாண்டுை்ைது. சமலும் இந்த நகரம் ஆந்திராவிற்கும் தனலநகராக உை்ைது. 2014 ஆம் 

ஆண்டில் ஆந்திரா மாநிலத்திலிருந்து பதலுங்காைா பிரிக்கப்பை்ை நாைிலிருந்து, 

அடுத்த 10 ஆண்டு காலதத்ிற்கு இந்த நகரம் இரு மாநிலங்களுக்கும் தனலநகராக 

விைங்கும். 
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அருந்ததி ஸ்வரை் தயாஜனா  - அொம் 

 குனறந்தது 10 ஆம் வகுப்பு முடிதத்ு, தைது திருமணத்னதப் பதிவு பசய்த ஒவ்பவாரு 

மணமகளுக்கும் திருமணப் பரிசாக “10 கிராம் தங்கம் வழங்கப்படும்” எை்று அசாம் 

அரசு அறிவித்துை்ைது. 

 குடும்பங்கை் தங்கைது திருமணத்னத சிறப்புத் திருமண (அசாம்) விதிகை், 1954ை் கீழ் 

பதிவு பசய்ய சவண்டும். 

 அசாமில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் சுமார ் மூை்று லை்சம் எை்ற அைவில் திருமணங்கை் 

நைத்தப் படுகிை்றை. ஆைால் அவற்றில் 50,000-60,000 திருமணங்கை் மை்டுசம பதிவு 

பசய்யப் படுகிை்றை. 

 இத்திை்ைம் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாததத்ிலிருந்து பசயல்படுதத்ப் பை்டு பகாண்டு  

இருக்கிை்றது. 

 

உலகின் மிகப்சபரிய இஸ்லாமியக் கூட்டம் - தபாபால் 

 உலகிை் மிகப்பபரிய இஸ்லாமியக் கூை்ைமாை நாை்கு நாை்கை் நனைபபறும் ஆல்மி 

தப்லிகி இஜ்திமா எை்ற சமயம் சாரந்்த கூை்ைமாைது மதத்ியப் பிரசதசத்தில் உை்ை 

சபாபாலில் பதாைங்கியுை்ைது. 

 54 நாடுகனைச ் சசரந்்த ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமாை மக்கை் இந்தக் கூை்ைதத்ில் 

கலந்து பகாை்வாரக்ை் எை்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிை்றது. 

 இது உலபகங்கிலும் உை்ை முஸ்லிம்களுக்கு முக்கியமாை மதம் சாரந்்த மற்றும்  

ஆை்மீகம் சாரந்்த பசய்திகனை வழங்குவதற்காை ஒரு மை்றமாகும். 

 சபாபாலில் நவாப்கைிை் சகாப்ததத்ில் இஜ்திமா பதாைங்கியது. இப்சபாது உலகைவில் 

அது சபாபாலிை் அனையாைமாக மாறியுை்ைது. 
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 முதலாவது "ஆல்மி தப்லிகி இஜ்திமா" ஆைது 1944 ஆம் ஆண்டு  சபாபாலில் நைந்தது. 

அப்சபாது 14 நபரக்ை் மை்டுசம அதில் கலந்து பகாண்ைைர.் 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

முதலாவது பகல் - இரவு சடஸ்ட் கிரிக்சகட் தபாட்டி – இளஞ்சிவப்பு நிறப் பந்து 

 பகால்கத்தாவில் உை்ை ஈைை் காரை்ை் கிரிக்பகை் னமதாைத்தில் வங்க சதசப் 

பிரதமரராை சஷக் ஹசீைா மற்றும் மம்தா பாைரஜ்ி ஆகிசயார ் வழக்கமாை ஈைை் 

மணினய அடித்து முதலாவது பகல் - இரவு பைஸ்ை் கிரிக்பகை் சபாை்டினயத் பதாைங்கி 

னவத்தைர.் 

 இந்தியாவில் பைஸ்ை் கிரிக்பகை் சபாை்டிகை் பதாைங்கும் வழக்கமாை சநரமாை 

கானல 9:30 மணிக்குத் பதாைங்காமல், இந்தப் சபாை்டியாைது இந்திய சநரப் படி 

மதியம் 1 மணிக்குத் பதாைங்கி இரவு 8 மணிக்கு முடிவனைய இருக்கிை்றது. 

 வங்க சதச அணித் தனலவர ் சமாமினுல் ஹக் இரு நாடுகளுக்காை “முதலாவது 

இைஞ்சிவப்பு பந்து பைஸ்ை் கிரிக்பகை்” சபாை்டியில் முதலில் சபை்டிங்னகத் சதரவ்ு 

பசய்தார.் 

 முதலாவது பகல்/இரவு பைஸ்ை் கிரிக்பகை் சபாை்டியாைது ஆஸ்திசரலியா மற்றும் 

நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இனைசய அடிபலய்டு ஓவல் னமதாைத்தில் 2015 ஆம் 

ஆண்டு நவம்பர ் 27 ஆம் சததி முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 1 ஆம் சததி வனர 

நைத்தப் பை்ைது. 

இளஞ்சிவப்பு நிறப் பந்து 

 பைஸ்ை் கிரிக்பகை் சபாை்டிகை் வழக்கமாக சிவப்பு நிறப் பந்னதக் பகாண்டு 

வினையாைப் படுகிை்றை. ஆைால் பகல்/இரவு கிரிக்பகை் சபாை்டியில், இயற்னக ஒைி 

மங்கி, பசயற்னக விைக்குகனைக் பகாண்டு வினையாைப் படுவதால் இைஞ்சிவப்பு 

நிறப் பந்து பயை்படுதத்ப் படுகிை்றது. 

 இந்தியாவில், இைஞ்சிவப்பு நிறப் பந்துகை் உை்ைிை்ை கிரிக்பகை் பந்துகை் மீரை்டில் 

உை்ை வினையாை்டு உபகரணங்கை் விநிசயாக நிறுவைமாை  சாை்ஸ்பசரல்ஸ் 

கிரை்ீலாந்து எை்ற நிறுவைத்திைால் வழங்கப் படுகிை்றது. 
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