
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 25  

TNPSC துளிகள் 

 கடந்த 30 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக, அசாம் மாநில அரசானது வருவாய் மை்றும் 

பேரிடர ் பமலாண்றமத ் துறையால் தயாரிக்கே்ேட்ட “நிலக் ககாள்றக 2019” ஐ 

கவளியிட்டுள்ளது. இதுபோன்ை கறடசி அறிக்றக 1989 ஆம் ஆண்டில் 

கவளியிடே்ேட்டது. 

 இந்திய அரசாங்கதத்ின் மத்திய சுை்றுலாத் துறை அறமசச்கமானது வடகிழக்கு 

மாநிலங்களுடன் இறணந்து, 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்ேர ்23 ஆம் பததி முதல் நவம்ேர ்25 

ஆம் பததி வறர மணிே்பூரில் உள்ள இம்ோலில் 8வது “சரவ்பதசச ்சுை்றுலா சந்றதறய” 

ஏை்ோடு கசய்துள்ளது. 

 மாட்ரிட்டில் நடந்த கடன்னிஸ் போட்டியில் ரபேல் நடால் கனடாவின் கடனிஸ் 

ஷபோவபலாறவ வீழ்தத்ி ஸ்கேயினுக்காக 6வது படவிஸ் பகாே்றேே் ேட்டத்றத 

கவன்றுள்ளார.் அவர ் ஷபோவபலாறவ 6-3, 7-6 (9-7) என்ை கசட் கணக்கில் 

பதாை்கடித்தார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இளம் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளரக்ளின் SCO மன்றம் 2020 

 இந்தியா 2020 ஆம் ஆண்டில், இளம் விஞ்ஞானிகள் மை்றும் கண்டுபிடிே்ோளரக்ளின் 

ஷாங்காய் ஒதத்ுறழே்பு அறமே்பு (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) மன்ைத்றத 

நடத்த இருக்கின்ைது. 

 உறுே்பு நாடுகளின் அறமசச்கங்கள், அறிவியல் & கதாழில்நுட்ேத் துறைகளின் 

தறலவரக்ள் மை்றும் அறிவியல் & கதாழில்நுட்ேத் துறை ஒதத்ுறழே்புத் கதாடரே்ான 

நிரந்தர கசயை்குழு ஆகியறவ இறணந்து நடத்திய SCO உறுே்பு நாடுகளின் ஐந்தாவது 

கூட்டம் சமீேதத்ில் ரஷ்யாவின் மாஸ்பகாவில் நிறைவறடந்தது. 

 

ரயில்தவ நிதி தமலாண்மம நிறுவனம், மைேராபாே் 

 ரயில்பவ நிதி நிரவ்ாகதத்ில் கதாழில்முறைே் ேயிை்சி அளிக்கும் புதிய நிறுவனமானது 

றைதராோத்தில் திைக்கே்ேட்டது. 

 இந்திய ரயில்பவ நிதி பமலாண்றம நிறுவனமானது (Indian Railways Institute of Financial 

Management - IRIFM) நிதிநிறலகறள வலுே்ேடுத்த ரயில்பவயின் நிதி மை்றும் கணக்கு 

அதிகாரிகளுக்குத் கதாழில்முறைே் ேயிை்சி அளிக்க இருக்கின்ைது. 

 

இந்தியாவின் நிலே்ேடி நீர் மட்டம் 22% குமறவு  

 நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 22% நிலத்தடி நீர ் வைண்டுவிட்டதாக அல்லது ‘பமாசமான’ &  

‘அதிக அளவில் சுரண்டே்ேட்ட’ வறககளில் இருே்ேதாக மத்திய ஜல் சக்தித் துறை 

அறமசச்கம் கதரிவிதத்ுள்ளது. 

 மத்திய நிலத்தடி நீர ்வாரியம் (Central Ground Water Board - CGWB) ஆனது ‘இந்தியாவின் 

மாறுேட்ட நிலதத்டி நீர ்வளங்கள்’ என்ை அறிக்றகறய கவளியிட்டுள்ளது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் மதிே்பிடே்ேட்ட 6,881 ேகுதிகளில் 1,499 (கதாகுதிகள் / மண்டலங்கள் 

/ தாலுகாக்கள்) ‘அதிக சுரண்டல்’ (1,186 ேகுதிகள்) மை்றும் ‘முக்கியமான’ (313 ேகுதிகள்) 
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பிரிவுகளின் கீழ் வந்தன என்ேறத இது காட்டுகிைது. 

 அதிக எண்ணிக்றகயிலான நீர ்ேை்ைாக்குறைத் கதாகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளன. 

 அறதத் கதாடரந்்து ராஜஸ்தான், உதத்ரபிரபதசம், கதலுங்கானா, ேஞ்சாே் மை்றும் 

ைரியானா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 

உடான் திட்டம் 4.0 

 மத்திய சிவில் விமானே் போக்குவரத்து அறமசச்கமானது விறரவில் “உடான் 4.0” 

திட்டதற்தத் கதாடங்கவுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ின் மூலம் சத்தீஸ்கரில் உள்ள பிலாஸ்பூர ்மை்றும் அம்பிகாபூர ்நகரங்கள் 

இறணக்கே்ேடும். 

 பிலாஸ்பூர ் ஆனது தனிதத்ுவமான தரம் வாய்ந்த தூே்ராஜ் அரிசி மை்றும் பகாசா 

ேட்டுத் கதாழிலுக்குே் பிரேலமானது. 

 உபத பதஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (உடான்) ஆனது மதத்ிய சிவில் விமானே் போக்குவரத்து 

அறமசச்கத்தின் கீழ் பிராந்திய இறணே்புத ் திட்டமாக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

கதாடங்கே்ேட்டது. 

 

மின்சாரே்தின் ேனிநபர ்நுகரவ்ு 

 ோராளுமன்ைதத்ின் குளிரக்ால அமரவ்ின் போது, இந்தியாவின் தனிநேர ் மின்சாரம் 

ேை்றியத் தரவுகறள மதத்ிய மின் அறமசச்கம் கவளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தியாவில் தனிநேர ்மின்சார நுகரவ்ானது 2018-19 ஆம் ஆண்டின் நிலவரே்ேடி 1,181 

கிபலாவாட் ஆகும். 

 2018-19 ஆம் ஆண்டில் மிக உயரந்்த தனிநேர ்மின்சார நுகரவ்ு தாத்ரா மை்றும் நாகர ்

ைபவலியில் (15,179 கிபலாவாட்) ேதிவாகியுள்ளது. 

 குறைந்த தனிநேர ்மின்சார நுகரவ்ு ககாண்ட மாநிலம் பீகார ்(311 கிபலாவாட்) ஆகும். 

 

 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


   
    
 

 
 

இந்திய அரசின் விதி 12 (பணி நமடமுமறப் படுே்துேல்) விதிகள், 1961 

 அறமசச்ரறவ ஒே்புதல் இல்லாமல் குடியரசுத் தறலவரின் ஆட்சிறய ரத்து கசய்ய 

மத்திய அரசானது ேணி நறடமுறைே் ேடுதத்ுதல் விதிகளின் ஒரு ‘சிைே்புே் பிரிறவ’ 

ேயன்ேடுத்தியுள்ளது. 

 1961 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் (ேணி நறடமுறைே் ேடுதத்ுதல்) விதிகள் 12 ஆனது 

பிரதமறர தனது விருே்ேே்ேடி நிரண்யிக்கே்ேட்ட விதிமுறைகளிலிருந்து கவளிபயை 

அனுமதிக்கின்ைது. 

 அவர ் பதறவ என்று கருதினால் அறமசச்ரறவ ஒே்புதல் இல்லாமல் கூட அவர ்

முடிவுகறள எடுக்க முடியும். 

 விதி 12 இன் கீழ் எடுக்கே்ேட்ட எந்தகவாரு முடிவிை்கும் அறமசச்ரறவ பின்னர ்தனது 

ஒே்புதறல வழங்க முடியும். 

 

ஆளுநரக்ளின் 50வது மாநாடு 

 ஆளுநரக்ளின் 50வது மாநாடு சமீேதத்ில் புது தில்லியின் ராஷ்டிரேதி ேவனில் 

நிறைவறடந்தது.  

 இந்திய ஜனாதிேதி ராம்நாத் பகாவிந்த், 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்ேர ்23 மை்றும் 24 ஆகிய 

பததிகளில் அறனதத்ு மாநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியே் பிரபதசங்களின் ஆளுநரக்ள் 

மை்றும் துறணநிறல ஆளுநரக்ள் மாநாட்டிை்குத் தறலறம தாங்கினார.் 

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

சபருங்கடல் நடன விழா – வங்க தேசம்  

 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான கேருங்கடல் நடன விழாவானது வங்க பதசதத்ின் காக்ஸ் 

ேஜாரில் கதாடங்கியது. 

 வங்க பதசத்தின் மிகே்கேரிய சரவ்பதச நடன விழாவான இது கலாசச்ார சுை்றுலாறவ 

விரிவுேடுத்துவறத பநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டுத் திருவிழாவின் கருே்கோருளானது ‘இறடகவளிகறள இறணதத்ல்’ 

அல்லது துபராட்டர ்கஷட்டுேந்தன் என்ேதாகும். 

 

சுமே்ரான் காண்டாமிருகம் 

 மபலசியாவின் 25 வயதான, கறடசி கேண் காண்டாமிருகம் தபின் வனவிலங்குே் 

ோதுகாே்ேகே் ேகுதியில் உள்ள போரன்ிபயா காண்டாமிருக சரணாலயதத்ில் 

காலமானது. 

 சுமத்ரான் காண்டாமிருகம் உலக வனவிலங்கு நிதியத்தால் மிகவும் அருகி வரும் 

இனமாகே் ேட்டியலிடே்ேட்டுள்ளது. 

 உலகில் 80க்கும் குறைவான காண்டாமிருகங்கள் உயிருடன் இருே்ேதாக சரவ்பதச 

காண்டாமிருக அைக்கட்டறள மதிே்பிடுகிைது. 

 அறவ மிகசச்ிறிய உயிருள்ள மை்றும் இரண்டு ககாம்புகறளக் ககாண்ட ஒபர ஆசிய 

காண்டாமிருகங்கள் ஆகும். 
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உலகளாவிய உயிரி இந்தியா (பதயா இந்தியா) உசச்ி மாநாடு, 2019 

 இந்தியாவின் முதல் மிகே்கேரிய உயிரி கதாழில்நுட்ே மாநாடான – “உலகளாவிய 

உயிரி இந்தியா உசச்ி மாநாடு, 2019” ஆனது சமீேத்தில் புது தில்லியில் 

நிறைவறடந்தது. 

 இந்நிகழ்சச்ிறய மதத்ிய அறிவியல் மை்றும் கதாழில்நுட்ே அறமசச்கதத்ின் உயிரி 

கதாழில்நுட்ேவியல் துறை(Department of Biotechnology - DBT) , உயிரி கதாழில்நுட்ேவியல் 

கதாழில் ஆராய்சச்ி உதவி மன்ைத்துடன் (Biotechnology Industry Research Assistance Council - 

BIRAC) இறணந்து ஏை்ோடு கசய்தன. 

 BIRAC என்ேது, DBT ஆல் அறமக்கே்ேட்ட லாே பநாக்கை்ை, அட்டவறண Bயில் உள்ள ஒரு 

கோதுதத்ுறை நிறுவனமாகும். 

 இந்த நிகழ்வின் கருே்கோருள் ‘வாழ்க்றகறய மாை்றும் சக்தி’ என்ேதாகும். 

 

 

உணவு பாதிப்புக் குறியீடு 

 பநாமுரா குபளாேல் மாரக்்ககட் ஆய்வு நிறுவனத்தின் புதிய அறிக்றகயின்ேடி, 

பநாமுராவின் உணவு ோதிே்புக் குறியீட்டில் (என்.எஃே்.வி.ஐ) 110 நாடுகளில் இந்தியா 

44வது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடானது உணவு விறலயில் "கேரிய மாை்ைங்கறள" கவளிே்ேடுத்தியதன் 

அடிே்ேறடயில் நாடுகறள வரிறசே்ேடுதத்ுகின்ைது. 

 உணவு விறலகள் அதிகரித்ததன் காரணமாக, அக்படாேர ் மாதத்தில் இந்தியாவின் 

சில்லறைே் ேணவீக்கம் 4.6% ஐத் கதாட்டது. 

 

இந்தியாவில் சவளிநாட்டுச ்சுற்றுலா வருமககள், 2018 

 மத்திய சுை்றுலாத் துறை அறமசச்கமானது 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 

கவளிநாட்டுச ்சுை்றுலா வருறக குறித்தத் தரவுகறள கவளியிட்டுள்ளது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு அதிக எண்ணிக்றகயில் கவளிநாட்டு சுை்றுலாே் 

ேயணிகள் வந்த முதல் மூன்று நாடுகளில் ேங்களாபதஷ், அகமரிக்கா மை்றும் 

ஐக்கியே் பேரரசு முதலிடதத்ில் இருந்தன. 

 தனிே்ேட்ட மாநிலங்களில், 2018 ஆம் ஆண்டில் கவளிநாட்டுச ் சுை்றுலாே் ேயணிகள் 

அதிகம் ோரற்வயிட்ட மாநிலம் தமிழகம் ஆகும் - அந்த ஆண்டில் 60 லட்சத்திை்கும் 
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அதிகமாபனார ்தமிழகத்றதே் ோரற்வயிட்டனர.் 

 மகாராஷ்டிரா மை்றும் உத்தரே் பிரபதசம் முறைபய 50 லட்சங்கள் மை்றும் 37 

லட்சங்கள்  என சுை்றுலாே் ேயணிகளின் வருறகறயே் கேை்ைன. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

கர்நாடகாவின் கலாபர்கி விமான நிமலயம் 

 கரந்ாடக முதல்வரால் கலாேரக்ி விமான நிறலயம் திைந்து றவக்கே்ேட்ட பின்னர,் 

கலாேரக்ி விமான நிறலயதத்ிலிருந்து கேங்களூரு ககம்பேகவுடா சரவ்பதச விமான 

நிறலயத்திை்கு முதல் விமானம் புைே்ேட்டது. 

 இந்த விமான நிறலயம் மத்திய அரசின் உடான்-ஆர.்சி.எஸ் திட்டதத்ின் கீழ் 

கட்டே்ேட்டுள்ளது. 

 இது பிரேலமான குல்ேரக்ா பகாட்றட உள்ளிட்ட ேல்பவறு சுை்றுலாத் தலங்களுக்கு 

நுறழவாயிலாகச ்கசயல்ேடும். 

 

காந்தி கிராமங்கள், ராஜஸ்ோன் 

 ஒவ்கவாரு மாவட்டத்திலும் “காந்தி கிராமங்கள்” உடன் ஒரு புதிய அறமதி மை்றும் 

அகிம்றசத் துறைறய அறமக்க ராஜஸ்தான் அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

 இத்தறகயக் கிராமங்கள் ேள்ளிகளில் கண்காட்சிகள் மூலம் காந்தியக் 

கருதத்ுக்கறள ஊக்குவிக்கும், டிஜிட்டல் உள்ளடக்கங்கறளே் ேரே்பும்  மை்றும் 

சுதந்திரே் போராட்டதத்ில் அவரது ேங்கு குறிதத்ு விளம்ேரே்ேடுதத்ும். 

 

பிரபலமானவரக்ள் , விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆண்டின் உலகே் ேடகள விருது 

 இரண்டு மணி பநரத்திை்குள் மராத்தான் ஓடிய முதல் மனிதர ் எலியுட் கிே்பகாஜ் 

மை்றும் 400 மீட்டர ் தறட தாண்டுதல் உலக சாம்பியனான தலிலா முைம்மது 

ஆகிபயார ்இந்த ஆண்டிை்கான உலகத் தடகள விருறத கவன்ைனர.் 

 

 கிே்பகாஜ் சமீேத்தில் 1 மணி 59 நிமிடங்கள் 40.2 வினாடிகளில் 42.195 கிபலாமீட்டர ்
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(26.219 றமல்) மராத்தான் தூரத்றத ஓடினார.் 

 அகமரிக்காவின் தலிலா முைம்மது 400 மீட்டர ்தறடகறள 52.20 வினாடிகளில் தாண்டி 

உலக சாதறனே் ேறடதத்ு 2003 ஆம் ஆண்டின் சாதறனறய முறியடிதத்ார.் 

மணிப்பூர ்சங்காய் விழா 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் மணிே்பூர ் மாநிலமானது நவம்ேர ் 24 ஆம் பததி முதல் 30 ஆம் 

பததி வறர “மணிே்பூர ்சங்காய் விழாறவக்” ககாண்டாடுகின்ைது. 

 மணிே்பூரில் மட்டுபம காணே்ேடக் கூடிய, அம்மாநில விலங்கு “சங்காய் மான்” 

கேயரில் இவ்விழாவிை்கு இவ்வாறு  கேயரிடே்ேட்டது. 

 இதுபோன்ை முதல் திருவிழா 2010 ஆம் ஆண்டில் நடத்தே்ேட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய மாணவர் பமட தினம் - நவம்பர ்24 

 உலகின் மிகே்கேரிய சீருறட அணிந்த இறளஞர ்அறமே்ோன பதசிய மாணவர ்ேறட 

(National Cadet Corps - NCC) தனது 71வது நிறுவன தினத்றதக் ககாண்டாடுகிைது. 

 இது ஏே்ரல் 16, 1948 இல் கதாடங்கே்ேட்டது. 

 NCC இன் குறிக்பகாள் “ஒை்றுறம மை்றும் ஒழுக்கம்” என்ேதாகும். 

 சமீேதத்ில் NCC அதன் ோடத்திட்டத்றத மதிே்ோய்வு கசய்து நுறழவு நிறல வயறத 16 

என்ேதிலிருந்து  15 வயதாகக் குறைதத்து. 
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