
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 24 

TNPSC துளிகள் 

 2011-12 ஆம் ஆண்டில் ததொடங்கப்பட்ட ரொஜஸ்தொனின் முதன்மமயொன ஒரு இலவச 

மருத்துவத் திட்டமொனது ததசிய சுகொதொரத் திட்டத்திடமிருந்து மீண்டும் முதல் 

இடத்மதப் தபற்றுள்ளது. 

o ததசிய சுகொதொரத் திட்டமொனது, அதன் இலவச மருத்துவ தசமவ முயற்சியின் 

கீழ், மொநிலங்களுக்குத் தரவரிமசகமள வழங்கத் ததொடங்கியுள்ளது. 

 இதய ஆதரொக்கியத்திற்கொன தயொகொ மீதொன சரவ்ததச மொநொடொனது மமசூருவில் 

ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்திய சரவ்ததச தசரர்ி மலரத்் திருவிழொவின் 4வது பதிப்பொனது 

தமகொலயொவின் ஷில்லொங்கில் தகொண்டொடப்பட்டது. 

o இந்த ஆண்டுத் திருவிழொவில் தகொரியக் குடியரசொனது திருவிழொவில் பங்குதொரர ்

நொடொக இடம் தபற்றது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

தேசிய தவளாண் தவதியியல் மாநாடு 

 ததசிய தவளொண் தவதியியல் மொநொடொனது புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. 

 மத்திய தவளொண்மம மற்றும் விவசொய நல அமமசச்கமொனது இந்நிகழ்சச்ிமய 

நடத்தியது. 

 இது இதத வமகமயச ்தசரந்்த ஒரு முதலொவது வமக மொநொடொகும். 

 இது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நடத்தப்படுகின்றது. 

 இந்த மொநொட்டின் கருப்தபொருள், “தவளொண் தவதிப்தபொருட்களின் பல்தவறு நிமலகள் 

மீதொன நொட்டின் நிமல” என்பதொகும். 

 

பாரதிய தபாஷன் கிருஷி தகாஷ் 

 பொரதிய தபொஷன் கிருஷி தகொஷ் திட்டமொனது பில் தகட்ஸ் என்பவருடன் இமணந்து 

மத்திய தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நல தமம்பொட்டுத் துமற அமமசச்ரொன 

ஸ்மிருதி இரொணி என்பவரொல் புது தில்லியில் ததொடங்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டதத்ிற்கொக மத்திய தபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் நல தமம்பொட்டுத் துமற 

அமமசச்கமொனது பில் மற்றும் தமலிண்டொ தகட்ஸ் அமமப்புடன் கூட்டு தசரந்்துள்ளது. 

 இது 128 தவளொண் கொலநிமல மண்டலங்களில் உள்ள பல்தவறு பயிரக்ளின் 

களஞ்சியமொகும். இது சிறந்த ஊட்டசச்தத்ு விமளவுகமள தசயல்படுத்த உதவுகின்றது. 

 இந்தத் திட்டமொனது விவசொயம் உட்பட பல்தவறு துமறகளின் முடிவுகமள 

அடிப்பமடயொகக் தகொண்ட கட்டமமப்பின் மூலம் நொடு முழுவதும் தபண்கள் மற்றும் 

குழந்மதகள் ஆகிதயொரிமடதய ஊட்டசச்தத்ுக் குமறபொட்மடக் குமறப்பமத 

தநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

 தபரும்பொலொன சூழ்நிமலகளில், ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகள் இறப்பதற்கு 

முக்கியமொன கொரணம் ஊட்டசச்த்துக் குமறபொடு ஆகும். 
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புல்புல் சூறாவளி (புயல்) 

 வங்கொள விரிகுடொவில் ஏற்பட்ட புல்புல் சூறொவளி கொரணமொக இந்திய வொனிமல 

ஆய்வு மமயமொனது இந்திய மொநிலங்களொன தமற்கு வங்கொளம் மற்றும் ஒடிசொ 

ஆகியவற்றிற்கு ஆரஞ்சு நிற எசச்ரிக்மகமய விடுத்துள்ளது. 

 இந்த சூறொவளியொனது சொகர ்தீவுகள் (தமற்கு வங்கம்) மற்றும் தகபுபொரொ (வங்க ததசம்) 

ஆகியவற்றிற்கிமடதய கமரமயக் கடந்தது. 

 இந்த சூறொவளியொனது பொகிஸ்தொனொல் தபயரிடப்பட்டது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டில் வழக்கத்திற்கு மொறொக உருவொன வட இந்தியப் தபருங்கடல் 

சூறொவளி பருவத்தின் ஏழொவது புயலொகும். 

 கடந்த 34 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மிகப் தபரிய சூறொவளி இதுவொகும்.  

 ஏப்ரல் - தம மொதங்களில் ஏற்பட்ட மிகவும் கடுமமயொன ஃபொனி சூறொவளிக்குப் பின்னர ்

இந்த ஆண்டில் வங்கொள விரிகுடொவில் உருவொகிய இரண்டொவது புயலொக இது 

இருக்கும். 

 தபொதுவொக சூறொவளி அதிகம் ஏற்படொத அதரபியக் கடல் பகுதியொனது இந்த ஆண்டில் 

மிகக் கடுமமயொன சூறொவளியொன வொயு, மிகக் கடுமமயொன சூறொவளியொன ஹிகொ, 

சூப்பர ் சூறொவளி கியொர ் மற்றும் மிகவும் கடுமமயொன சூறொவளியொன மகொ ஆகிய 

நொன்கு தபரிய சூறொவளிகமளக் தகொண்டுள்ளது. 

 இது கடந்த 117 ஆண்டுகளில் அதரபியக் கடலில் அதிக எண்ணிக்மகயிலொன 

கடுமமயொன சூறொவளிகள் ஏற்பட்ட சொதமனமய சமன் தசய்துள்ளது. 

 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

விவசாயப் புள்ளிவிவரங்கள் மீோன 8வது சரவ்தேச மாநாடு – தில்லி 

 இது ஐக்கிய நொடுகள் சமபயின் உணவு மற்றும் தவளொண்மம அமமப்பு (FAO - Food and 

Agriculture Organization), உலக வங்கி (WB - World Bank), அதமரிக்கொவின் தவளொண் துமற 

(United States Department of Agriculture) மற்றும் பிற சரவ்ததச தமம்பொட்டு நிறுவனங்களொல் 

நிதியுதவி தசய்யப்படும் ஒரு ததொடர ்மொநொடுகளொகும். 

 இது விவசொயப் புள்ளிவிவர (தகவல் / தரவு) வளரச்ச்ியின் சிக்கல்கமளத் தீரப்்பதற்கொக 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமற நடத்தப்படுகின்றது. 

 இந்த மொநொட்டின் கருப்தபொருள், “நீடித்த வளரச்ச்ிக்கொன இலக்குகமள அமடவதற்கொக 

தவளொண் முமறமய மொற்றுவதற்கொன புள்ளிவிவரங்கள்” என்பதொகும். 

 மத்திய தவளொண் மற்றும் விவசொயி நல அமமசச்கதத்ின் கீழ் தவளொண் ஆரொய்சச்ி 

மற்றும் கல்வித் துமறயொனது இந்த மொநொட்மட நடத்தும் அமமப்பொகும். 

 

கய்லா முல்லர ்நடவடிக்கக 

 கய்லொ முல்லர ் நடவடிக்மக என்ற அதிகொரப்பூரவ் குறியீட்டுப் தபயர ் தகொண்ட 

பொரிஷொ என்ற அதிரடிச ் தசொதமனயொனது அதமரிக்கொவின் ஒரு இரொணுவ 

நடவடிக்மகயொகும். 
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 இது இஸ்லொமிய அரசொன ஈரொக் மற்றும் சிரிய பயங்கரவொத அமமப்பின் 

அப்தபொமதயத் தமலவரும் "கலீபொ" என்று சுயமொகப் 

பிரகடனப்படுதத்ப்பட்டவருமொன அபுபக்கர ்அல் பொக்தொதிமயக் மகது தசய்வதற்கொக 

அல்லது அவமரக்  தகொல்லுவதற்கொக சிரியொவின் பொரிஷொவில் நடதத்ப்பட்டது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

SeeTB 

 SeeTB என்பது கொசதநொமயக் கண்டறிவதற்கொக உருவொக்கப்பட்ட ஒரு புதிய 

சொதனமொகும். 

 இது புது தில்லியில் உள்ள ஜொமியொ ஹம்டொரட்் பல்கமலக் கழகத்மதச ் தசரந்்த 

ஆரொய்சச்ி குழுவொல் உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தச ் சொதனமொனது கொச தநொமய விமரவொகக் கண்டறிந்து அதற்கொன 

சிகிசம்சமயத் ததொடங்க வழிவமக தசய்கின்றது. 

 உலகின் கொசதநொய் இறப்புகளில் இந்தியொ முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 உலக சுகொதொர நிறுவனமொனது 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் கொசதநொமய ஒழிப்பமத 

தநொக்கமொகக் தகொண்டுள்ளது. 

 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் கொச தநொமய ஒழிக்க இந்திய அரசு உறுதி அளித்துள்ளது. 

 

 

நிதமானியா (நுகரயீரல் தநாய்) மற்றும் SAANS 

 ஐ.நொ அமமப்பின் அறிக்மகயொனது நிதமொனியொமவ "மறக்கப்பட்டத் ததொற்றுதநொய்" 

என்று தபயரிட்டுள்ளது. 

 பகுதியளவு எண்ணிக்மகயிலொன நிதமொனியொ இறப்புகள் கொற்று மொசுபொட்டுடன் 

ததொடரப்ுமடயதொகும். 

 நிதமொனியொவொனது பொக்டீரியொ, மவரஸ்கள் அல்லது பூஞ்மசகளொல் ஏற்படுகின்றது. 

தமலும் குழந்மதகளின் நுமரயீரலொனது சீழ் மற்றும் திரவத்தொல் நிரப்பப்படுவதொல் 
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அவரக்மள இது சுவொசதத்ிற்கொக தபொரொட மவக்கின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் நிதமொனியொ கொரணமொக ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளின் 

இறப்பில் இந்தியொ இரண்டொவது இடத்தில் உள்ளது. 

 நிதமொனியொ கொரணமொக பொதிக்கும் தமற்பட்ட குழந்மதகள் இறப்புகளுக்கு 

கொரணமொன ஐந்து நொடுகள் பின்வருமொறு: மநஜீரியொ (1,62,000), இந்தியொ (1,27,000), 

பொகிஸ்தொன் (58,000), கொங்தகொ ஜனநொயகக் குடியரசு (40,000) மற்றும் எதத்ிதயொப்பியொ 

(32,000). 

 இது இப்தபொது உலதகங்கிலும் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்மதகளில் 15 சதவீத 

இறப்புகளுக்கு கொரணமொக விளங்குகின்றது. 

 “நிதமொனியொமவ தவற்றிகரமொக மகயொளுவதற்கொக (ஈடு தசய்வதற்கொக) சமூக 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் நடவடிக்மக” (SAANS - Social Awareness and Action to Neutralise 

Pneumonia Successfully - SAANS) என்ற தபயமரக் தகொண்ட ஒரு பிரசச்ொரத்மத மத்திய 

சுகொதொர மற்றும் குடும்ப நலத் துமற அமமசச்கமொனது குஜரொத்தில் 

ததொடங்கியுள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

நாடு - தநடு திட்டம் 

 ஆந்திரப் பிரததச அரசொனது ‘நொடு - தநடு’ என்ற ஒரு திட்டத்மத ததொடங்கியுள்ளது. 

 இது ஆங்கில ஆய்வகங்கமள அமமப்பது உள்பட ததமவயொன உள்கட்டமமப்பு 

வசதிகளுடன் அமனதத்ு அரசுப் பள்ளிகமள மொற்றிடவும் குழந்மதகளின் திறன்கமள 

தமம்படுத்திடவும் முற்படுகின்றது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ் ஆங்கில வழிக் கல்வியொனது 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 6 ஆம் வகுப்பு 

வமர அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 இது தூய்மமயொன குடிநீர,் மரச ் சொமொன்கள், சுற்றுச ் சுவர,் கழிப்பமறகள் தபொன்ற 

அடிப்பமட வசதிகமளயும் வழங்க முற்படுகின்றது. 

 

தவரப்் பாலம் 

 தமகொலயொவின் கொசி மற்றும் தஜயிந்தியொ ஆகிய மமலகளில் உள்ள ‘தவரப்் 

பொலங்கள்’ குறிதத்ு தஜரம்னிமயச ் தசரந்்த ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் ஆய்வு தசய்து 

வருகின்றனர.் 

 நவீன கட்டிடக் கமலகளில் இவற்மற ஒருங்கிமணப்பதற்கொக இந்த 

ஆரொய்சச்ியொளரக்ள் பரிந்துமரதத்ுள்ளனர.் இது நகரங்கமள அதிக சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த வமகயில் மவதத்ிருக்க உதவும். 

 ஃமபக்கஸ் எலொஸ்டிகொ (இந்தியொ ரப்பர)் லிருந்து வளரும் இளம் தநகிழ்வொன, கொற்றில் 

உலவும் தவரக்ளொனது பமன மரதத்ின் ஒரு இனமொன அதரகொ தகதடசச்ு மரத்தின் 

தண்டு அல்லது பூரவ்ீக மூங்கிலின் அடிப் பகுதியில் மவக்கப்படுகின்றன. 

 கொலப் தபொக்கில், கொற்றில் உலவும் தவரக்ளின் வலிமம மற்றும் தடிமன் அதிகரிக்கும். 

பின்னர ்அரக்ொ அல்லது மூங்கில் அவற்றிற்கு ததமவயில்மல. 

 ஜிங் கீங் ஜ்ரி அல்லது தவரப்் பொலங்களொனது நீதரொமடகள் மற்றும் ஆறுகமள 

கடப்பதற்கொக தமகொலயொவில் பல தமலமுமறகளொக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 தமலும் இமவ உலகப் புகழ்தபற்ற சுற்றுலொத் தலங்களொக மொறியுள்ளன. 
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முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்தேச ஆண்கள் தினம் - நவம்பர ்19 

 ஆண்கள் மற்றும் சிறுவரக்ளின் உடல் நலம், பொலின உறவுகமள தமம்படுதத்ுதல், 

பொலின சமத்துவத்மத தமம்படுத்துதல் மற்றும் ஆண் முன் மொதிரிகமள 

முன்னிமலப்படுதத்ுதல் ஆகியவற்றில் முக்கியமொக கவனம் தசலுத்துவதற்கொக 

இத்தினமொனது அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 2007 ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ முதன்முமறயொக சரவ்ததச ஆண்கள் தினத்மதக் 

தகொண்டொடியது. 

 இத்தினதத்ின் கருப்தபொருள், "ஆண்கள் மற்றும் சிறுவரக்ளுக்கொக ஒரு விதத்ியொசத்மத 

உருவொக்குதல்" என்பதொகும். 

 

 

உலகக் கழிவகற தினம் - நவம்பர் 19 

 இது உலகக் கழிவமற அமமப்பொல் 2001 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 
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 பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஐ.நொ தபொதுச ்சமபயொனது 2013 ஆம் ஆண்டில் 

உலக கழிவமற தினத்மத அதிகொரப்பூரவ் ஐ.நொ தினமொக அறிவிதத்து. 

 ஐ.நொ - நீர ்அமமப்பொனது இத்தினத்மதக் கமடபிடிக்கும் தமலமம அமமப்பொகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இதத்ினதத்ின் கருத்துரு, “எந்ததவொரு நபரும் விடுபட்டு விடொமல்” 

என்பதொகும். 

 

 

தேசிய ஒருகமப்பாட்டுே் தினம் - நவம்பர ்19 

 இத்தினமொனது இந்தியொவின் முதலொவது தபண் பிரதமரொன இந்திரொ கொந்தியின் 

பிறந்த நொமளக் குறிக்கும் வமகயில் நவம்பர ் 19 ஆம் தததியன்று 

தகொண்டொடப்படுகின்றது. 

 ததசிய ஒருமமப்பொட்டுத் தினத்மத தகொண்டொடுவதன் தநொக்கம் நொடு முழுவதும் 

ஒற்றுமமமயப் பரப்புவதொகும். 

 நவம்பர ் 19 ஆம் தததி முதல் நவம்பர ் 25 ஆம் தததி வமரயிலொன கொலப்பகுதியில் 

“குவொமி ஏக்தொ” வொரம் அல்லது “ததசிய ஒருமமப்பொட்டு” வொரம் நொடு முழுவதும் 

அனுசரிக்கத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 
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உலகப் பாரம்பரிய வாரம் 2019 

 இது யுதனஸ்தகொ அமமப்பினொல் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 19 ஆம் தததி முதல் 

நவம்பர ்25 ஆம் தததி வமர அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இத்தினக் தகொண்டொட்டத்தின் தநொக்கமொனது மக்கமள தமலும் விழிப்புணரவ்ு 

மிக்கவரக்ளொக ஏற்படுதத்ுவததொடு கலொசச்ொரப் பொரம்பரியம் மற்றும் நிமனவுச ்

சின்னங்கமளப் பொதுகொப்பது ஆகும். 

 இந்தியொவில் 38 யுதனஸ்தகொ உலகப் பொரம்பரியத ்தளங்கள் உள்ளன. 

 இதில் 30 கலொசச்ொர தளங்கள், 7 இயற்மகத ் தளங்கள் மற்றும் 1 கலப்புத ் தளம் 

ஆகியமவ உள்ளன. 
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