
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 27 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கள்ளக்குறிெச்ி மாவட்டம் – தமிழ்நாடு 

 26.11.2019 அன்று கள்ளக்குறிசச்ி மாவட்டமானது தமிழ்நாட்டின் 34வது மாவட்டமாக 

அதிகாரப் பூரவ்மாக நடடமுடைக்கு வந்துள்ளது. 

 இது கள்ளக்குறிசச்ி மை்றும் திருக்ககாவிலூர ் ஆகிய இரண்டு வருவாய்க் 

ககாட்டங்களுடன் திருக்ககாவிலூர,் சங்கராபுரம், உளுந்தூர ் கபடட்ட, சின்ன கசலம் 

மை்றும் கல்ராயன் மடல ஆகிய தாலுகாக்கடளக் ககாண்டிருக்கின்ைது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்திய விலக்கு (தவிர்ப்பு) அறிக்கக 2018-19 

 இந்திய விலக்கு (தவிரப்்பு) அறிக்டகயின் படி, கவடலவாய்ப்பு என்று வரும் கபாது 

பட்டியல் இனத்தவர,் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மை்றும் மிகவும் 

பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்டபச ்கசரந்்த உறுப்பினரக்ள் ஆகிகயார ்மிகவும் விலக்கப்பட்ட 

உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர.் 

 கதசிய மாதிரி ஆய்வு அலுவலகத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வானது சம்பளம் கபறும் 
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கவடலவாய்ப்பு வரக்்கத்தினரிடடகய முஸ்லிம்கள் மிகக் குடைவான 

எண்ணிக்டகடயக் ககாண்டவரக்ளாக உள்ளனர ்என்படதயும் நாட்டின் சரிந்து வரும் 

ஒரு மிகப் கபரிய கதாழிலாளர ் சக்தியாக கபண்கள் உள்ளனர ் என்படதயும் 

காடட்ுகின்ைது. 

 இந்த வருடாந்திர அறிக்டகயானது நடுநிடல ஆய்வு டமயத்தினால் (Centre For Equity 

Studies - CES) கவளியிடப் படட்ுள்ளது. 

 இது மக்கள் கதாடகயில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியினர ்கபாது கவடலவாய்ப்பிலிருந்து 

விலக்கி டவக்கப் பட்டடதயும் அவரக்ளின் ஓரங்கட்டப்பட்ட நிடலடயயும் எடுத்துக் 

காடட்ுகின்ைது. 

 CES என்பது சமூக நீதி கதாடரப்ான பிரசச்ிடனகள் குறித்து ஆராய்சச்ி மை்றும் 

விவாதங்களில் ஈடுபடட்ு வரும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமாகும். 

 

MoSPIன் முக்கியமான 5 அறிக்கககள் 

 மத்தியப் புள்ளிவிவர மை்றும் திட்ட கசயல்படுத்துதல் துடை அடமசச்கமானது (Ministry 

of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) முக்கியமான சமூக - கபாருளாதாரப் 

கபாக்குகள் குறித்து ஐந்து கதாகுப்புகள் அடங்கிய ஆய்வு அறிக்டககடள 

கவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்த 5 அறிக்டககள் பின்வருமாறு: 

o இந்தியாவில் குடும்பத்தின் சமூக நுகரவ்ு: சுகாதாரம் (2017 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 

முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் வடர), 

o இந்தியாவில் குடும்பத்தின் சமூக நுகரவ்ு: கல்வி (2017 ஆம் ஆண்டு ஜூடல முதல்  

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் வடர), 

o மாை்றுத் திைனாளிகள் (2018 ஆம் ஆண்டு ஜூடல முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ்வடர), 

o இந்தியாவில் குடிநீர,் சுகாதாரம், உடல் நலம் மை்றும் வீடுகளின்  நிடலடமகள் 

(2018, ஜூடல - 2018, டிசம்பர)், 

o கதாடர ்கதாழிலாளர ்சக்தி ஆய்வு (2019, ஜனவரி - மாரச்)். 

 முதல் இரண்டு அறிக்டககள் கதசியப் புள்ளிவிவர அலுவலகத்தினால் (National Statistical 

Office - NSO) நடத்தப்பட்ட 76வது சுை்று கதசிய மாதிரி ஆய்வின் (National Sample Survey - 

NSS) ஒரு பகுதியாகும். 

 மூன்ைாவது மை்றும் நான்காவது அறிக்டககள் 75வது சுை்று கதசிய மாதிரி ஆய்வின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

 NSO ஆனது இதை்கு முன்னர ்கதசிய மாதிரி ஆய்வு அலுவலகம் (NSSO - National Sample 

Survey Office) என்று அடழக்கப்பட்டது. 

 கமகல கூறிய அடனத்து அறிக்டககளும் NSO அடமப்பின் கபாது இயக்குநரான விஜய் 

குமார ்என்பவரால் டககயழுத்திடப் படட்ுள்ளன. 

சவளியிடப்படாத அறிக்கக  

 “தரவுத் தர சிக்கல்கடளக்” கருத்தில் ககாண்டு அகில இந்திய குடும்பத்தின் 

நுகரக்வார ் கசலவின ஆய்வின் (2017-18) முடிவுகடள கவளியிட ‘கவண்டாம்’ என்று 

MoSPI முடிவு கசய்துள்ளது. 
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ததசிய வடிவகமப்பு நிறுவனம் (திருத்த) மதொதா, 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 30 ஆம் கததியன்று மத்திய வரத்்தக மை்றும் கதாழிை் துடை 

அடமசச்ரான பியூஷ் ககாயல் கதசிய வடிவடமப்பு நிறுவன (திருத்த) மகசாதா, 2019ஐ 

மாநிலங்களடவயில் அறிமுகப் படுத்தினார.் 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 06 அன்று மாநிலங்களடவயாலும் 2019 ஆம் நவம்பர ்26 

அன்று மக்களடவயாலும் நிடைகவை்ைப் பட்டது. 

 இந்த மகசாதாவானது அகமதாபாத்தில் உள்ள கதசிய வடிவடமப்பு நிறுவனத்டத 

கதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனமாக அறிவிக்கும் 2014 ஆம் ஆண்டின் கதசிய 

வடிவடமப்பு நிறுவனச ்சட்டத்டதத ்திருத்த முயல்கின்ைது. 

 இந்த மகசாதாவானது ஆந்திரப் பிரகதசம், மத்தியப் பிரகதசம், அசாம் மை்றும் 

ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 4 கதசிய வடிவடமப்பு நிறுவனங்கடள 

கதசிய முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களாக அறிவிக்க முை்படுகின்ைது. 

 தை்கபாது, இந்த நிறுவனங்கள் சங்கங்கள் பதிவுச ் சட்டம், 1860 என்ை சட்டத்தின் கீழ் 

சங்கங்களாக பதிவு கசய்யப்படட்ுள்ளன. கமலும் இடவ பட்டங்கள் அல்லது பட்டயச ்

சான்றிதழ்கள் ஆகியவை்டை வழங்குவதை்கான அதிகாரத்டதயும் ககாண்டிருக்க 

வில்டல. 

 கதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்களாக அடவ அறிவிக்கப்பட்டால், அந்த 

நான்கு நிறுவனங்களுக்கும் பட்டங்கள் மை்றும் பட்டயச ்சான்றிதழ்கள் ஆகியவை்டை 

வழங்குவதை்கான அதிகாரம் வழங்கப்படும். 

 

திருநங்கககள் உரிகமகள் பாதுகாப்பு மதொதா, 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டின் திருநங்டககள் உரிடமகள் பாதுகாப்பு மகசாதாவானது 2019 ஆம் 

ஆண்டு ஜூடல 19 அன்று மத்திய சமூக நீதி மை்றும் அதிகாரமளிதத்ல் துடை 

அடமசச்ரான தாவரச்ந்த் ககலாட் என்பவரால் மக்களடவயில் அறிமுகப்படுத்தப் 

பட்டது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 05 அன்று மக்களடவயாலும் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்

26 அன்று மாநிலங்களடவயாலும் நிடைகவை்ைப் பட்டது. 

இந்த மதொதாவின் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 இந்த மகசாதாவானது ஒரு நபரின் பிைப்பின் கபாது குறிப்பிடப்படட் பாலினமானது 

தை்கபாழுது உள்ள அவரது பாலினத்துடன் கபாருந்தவில்டல எனில் அந்த நபடர ஒரு 

திருநங்டகயாக வடரயறுக்கின்ைது. 

 இது திருநம்பி, திருநங்டக, இடடப்பட்ட பாலின மாறுபாடு உள்ளவரக்ள், பாலின - 

விகனாதகரக்ள் மை்றும் சமூக - கலாசச்ார அடடயாளங்கடளக் ககாண்ட நபரக்ள் 

(எ.கா: ஹிஜ்ரா) ஆகிகயாடர உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இவரக்ள் தங்களுடடய வீடுகளில் வசிப்பதை்கான உரிடமடயயும் கசரத்்துக் 

ககாள்ளப் படுவதை்கான உரிடமடயயும் கபை்றுள்ளனர.் 

 பணியாளர ் நியமனம் மை்றும் பதவி உயரவ்ு உள்ளிட்ட கவடலவாய்ப்பு 

விவகாரங்களில் ஒரு திருநங்டகக்கு எதிராக எந்தகவாரு அரசாங்ககமா தனியார ்

நிறுவனகமா பாகுபாடு காட்ட முடியாது. 

 திருநங்டக ஒருவர ் தனது பாலினத்டத ‘திருநங்டக’ என்று குறிப்பிடுவதை்கான 

அடடயாளச ்சான்றிதழுக்காக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விண்ணப்பம் கசய்யலாம். 

ததசிய திருநங்கககள் ஆகையம் 

 மத்திய சமூக நீதித் துடை அடமசச்ரின் தடலடமயின் கீழ் கதசிய திருநங்டககள் 
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ஆடணயம் அடமக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

 இதன் துடணத் தடலவர ்– மத்திய சமூக நீதித் துடைக்கான இடணயடமசச்ர.் 

 உறுப்பினரக்ள்: 

o கசயலாளர,் மத்திய சமூக நீதித் துடை அடமசச்கம். 

o மத்திய சுகாதாரத் துடை அடமசச்கம், மத்திய உள்துடை அடமசச்கம் மை்றும் 

மத்திய மனிதவள கமம்பாடட்ுத் துடை அடமசச்கம் ஆகியவை்டைச ் கசரந்்த 

தலா ஒரு பிரதிநிதி. 

o நிதி ஆகயாக் மை்றும் மனித உரிடமகள் ஆடணயம் ஆகியவை்டைச ் கசரந்்த 

உறுப்பினரக்ள். 

o திருநங்டக சமூகத்டதச ் கசரந்்த 5 உறுப்பினரக்ள் மை்றும் அரசு சாரா 

நிறுவனங்கடளச ்கசரந்்த 5 வல்லுநரக்ள். 

 

மிலன் 2020 

 மிலன் பயிை்சிக்கான மத்திய திட்டமிடல் மாநாடானது விசாகப்பட்டினத்தில் (HQENC) 

நிடைவு கபை்ைது. 

 மிலன் - 2020 என்ை பயிை்சியானது  2020  ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் விசாகப் 

பட்டினத்தில் நடத்தத் திட்டமிடப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த மிகப்கபரிய பயிை்சியில் 41 நாடுகடளச ் கசரந்்த கடை்படடகள் பங்ககை்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது. 

 இது 1995 ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முடை நடத்தப் 

படும் ஒரு பன்னாடட்ு கடை்படடப் பயிை்சித் கதாடராகும். 

 இது நட்புைவுடன் உள்ள கவளிநாடட்ுக் கடை்படடகளுக்கு இடடயிலான 

கதாழில்முடை கதாடரப்ுகடள கமம்படுதத்ுவடத கநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

 இது கடந்த ஆண்டு வடர அந்தமான் நிக்ககாபார ்கடட்ுப்பாட்டகத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தப் பயிை்சியானது தை்கபாழுது முதன்முடையாக கிழக்கு கடை்படடக் 

கடட்ுப்பாட்டகத்தில் நடத்தப்பட இருக்கின்ைது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

எட்டாவா சிங்கங்ககளப் பாரக்வயிடும் வன உலா – உத்தரப் பிரததெம் 

 உத்தரப் பிரகதசத்தில் உள்ள எட்டாவா சிங்கங்கடளப் பாரட்வயிடும் வன 

உலாவானது கபாது மக்கள் பாரட்வயிடுவதை்காகத் திைந்து விடப்படட்ுள்ளது. இது 

எட்டாவா சிங்கங்கடளப் பாரட்வயிடும் வன உலா என்றும் அடழக்கப் படுகின்ைது. 

 கபாது மக்கள், இந்த சிங்கங்கடளப் பாரட்வயிடுவதை்கு மத்திய விலங்குகள் 

ஆடணயமானது ஒப்புதல் அளிக்க இருக்கின்ைது. 

 ஆககவ விலங்குகடளப் பாரட்வயிடும் இந்த பூங்காவானது ஆசியாவின் மிகப்கபரிய 

விலங்குகடளப் பாரட்வயிடும் பூங்காக்களில் ஒன்ைாக (860 ஏக்கர)் விளங்குகின்ைது. 

 இது குழந்டதகள் மை்றும் இடளஞரக்ளுக்காக கல்விச ்சுை்றுலாவிை்கான ஒரு  பயண 

இலக்காக (தளம்) உருவாக்கப் படட்ுள்ளது. 
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குறுகிய கால முதல்வர்- மகாராஷ்டிரா 

 தனது முதல்வர ்பதவிடய இராஜினாமா கசய்ததன் மூலம், கதகவந்திர படன்ாவிஸ் (80 

மணி கநரம்) மகாராஷ்டிரா மாநில வரலாை்றில் மிகக் குறுகிய காலம் அம்மாநில 

முதல்வராகப் பதவி வகித்துள்ளார.் 

 இவரது பதவிக் காலமானது 1947க்குப் பிைகு முதலடமசச்ராக ஒருவர ்குறுகிய காலம் 

பதவி வகித்த மூன்ைாவது முடைடயக் குறிக்கின்ைது. 

 ஜகதாம்பிகா பால் என்பவர ் மிகக் குறுகிய காலம் முதலடமசச்ராக (44 மணிகநரம்) 

பணியாை்றியவர ்என்ை தனித்துவத்டதக் ககாண்டிருக்கின்ைார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சபை்களுக்கு எதிரான வன்முகைககள ஒழிப்பதை்கான ெரவ்ததெ தினம் - 

நவம்பர் 25 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் நவம்பர ் 25 ஆம் கததியன்று கபண்களுக்கு எதிரான 

வன்முடைகடள ஒழிப்பதை்கான சரவ்கதச தினம் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 உலககங்கிலும் உள்ள கபண்கள் கை்பழிப்பு, குடும்ப வன்முடை மை்றும் பிை 

வன்முடைகளுக்கு உட்படட்ுள்ளனர ் என்படதயும் இது கபான்ை பிரசச்ிடனகள் 

மடைக்கப் படுவடதப் பை்றியும் விழிப்புணரட்வ ஏை்படுத்துவகத இந்தத் தினத்தின் 

கநாக்கமாகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்திை்கான கருத்துரு, "ஆரஞ்சு நிை உலகம்: தடலமுடை 

சமத்துவம் கை்பழிப்பிை்கு எதிராக நிை்கின்ைது" என்பதாகும். 

 இது கபான்ை ஒரு தினமானது 1981 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்25 அன்று லத்தீன் அகமரிக்கா 
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மை்றும் கரீபியன் ஆகிய நாடுகடளச ் கசரந்்த கபண்ணியவாதிகளால் முதல் 

முடையாக கடடபிடிக்கப் பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் கபாதுச ் சடபயானது 1999 ஆம் ஆண்டில்  முதன்முடையாக 

இத்தினத்டத அங்கீகரித்தது. 

 

 

ததசிய அரசியலகமப்பு தினம் அல்லது ெட்ட தினம் - நவம்பர் 26 

 ஒவ்கவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்26 ஆம் கததியன்று இந்திய அரசியலடமப்பு தினமானது 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 கமலும் இது சம்விதான் திவாஸ் அல்லது கதசிய சட்ட தினம் அல்லது கதசிய 

அரசியலடமப்பு தினம் என்றும் அடழக்கப் படுகின்ைது. 

 இந்தத் தினமானது 1949 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்26 அன்று இந்திய அரசியலடமப்பானது 

முடையாக ஏை்றுக் ககாள்ளப் பட்டடதக் குறிக்கின்ைது. 

 அரசியலடமப்பின் வடரவானது டாக்டர ்பி.ஆர.்அம்கபத்கர ்தடலடமயில் தயாரிக்கப் 

பட்டது. 

 டாக்டர ் அம்கபத்கருக்கு மரியாடத கசலுத்துவகதாடு, அரசியலடமப்பின் 

முக்கியத்துவம் மை்றும் அரசியலடமப்பின் விழுமியங்கள் ஆகியடவ குறித்து   

குடிமக்களிடடகய விழிப்புணரட்வ ஏை்படுத்துவதை்காக இந்தத் தினம் அனுசரிக்கப் 

படுகிைது. 

 அம்கபத்கரின் 125வது பிைந்த தினக் ககாண்டாடட்த்டத முன்னிடட்ு 2015 ஆம் ஆண்டு 

முதல் இத்தினம் இது கபான்று அனுசரிக்கப் படட்ு வருகின்ைது. 
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ததசிய பால் தினம் - நவம்பர் 26 

 இந்தியாவின் கவண்டமப் புரட்சியின் தந்டதயான வரக்ீஸ் குரியனின் பிைந்த 

நாடளக் குறிக்கும் வடகயில் நவம்பர ் 26 ஆம் கததியன்று கதசிய பால் தினம் 

ககாண்டாடப் பட்டது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில், நாட்டில் உள்ள அடனத்து பால் உை்பத்தி நிறுவனங்கள் மை்றும் 

இந்திய பால் சங்கம் ஆகியடவ டாக்டர ்வரக்ீஸ் குரியனின் பிைந்த தினத்டத (நவம்பர ்

26) கதசிய பால் தினமாக கடடபிடிக்க முடிவு கசய்தன. 

 உலகின் மிகப்கபரிய கவளாண் பால் கமம்பாடட்ுத் திட்டமான “பால் கபருக்குத் 

திட்டத்டத” (Operation Flood) தடலடமகயை்று நடதத்ிய ஒரு சமூக கதாழில்முடனகவார ்

இவராவார.் 

 இவர ்1973 முதல் 2006 வடர குஜராத் கூடட்ுைவு பால் சந்டதப்படுத்துதல் கூட்டடமப்பில் 

(Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation - GCMMF) பணியாை்றினார.் 

 அதன் உை்பத்திப் கபாருகள அமுல் ஆகும் (ஆனந்த் பால் ஒன்றிய நிறுவனம்/Anand Milk 

union Limited). 

 உலகின் மிகப்கபரிய பால் உை்பத்தியாளர ் நாடாக இந்தியா (உலகின் கமாத்த பால் 

உை்பத்தியில் 22% அல்லது ஒரு ஆண்டிை்கு 187.7 மில்லியன் டன்) விளங்குகின்ைது.  

 இந்தியாவின் பால் உை்பத்தியானது ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள அடனத்து 

நாடுகளின் பால் உை்பதத்ிடய விடவும் அதிகமாக உள்ளது. இந்தியாடவத் கதாடரந்்து 

அகமரிக்கா, சீனா ஆகிய நாடுகள் பால் உை்பத்தியில் முன்னிடல வகிக்கின்ைன. 
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