
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 30  

TNPSC துளிகள் 

 ஜாகுவார ் (சிறுத்ததப் புலிகள்) எதிரக்காள்ளும் அசச்ுறுத்தல்கள் குறித்து 

விழிப்புணரத்வ ஏற்படுத்துவதற்காக, இரண்டாவது சரவ்ததச ஜாகுவார ் தினம் 2019 

ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்29 ஆம் தததியன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

o இந்நிகழ்சச்ிதய ஐ.நா தமம்பாட்டுத் திட்டம், உலக வனவிலங்கு நிதியம், வன 

விலங்குப் பாதுகாப்பு சங்கம் மற்றும் அரசாங்கங்கள் ஒருங்கிதணக்கின்றன. 

 ஐதராப்பிய மன்றத்தின் ததலவராக இருந்த கடானால்ட் டஸ் என்பவதர அடுதத்ு 

கபல்ஜியம் நாட்டின் முன்னாள் பிரதம மந்திரி சாரல்ஸ் தமக்தகல் என்பவர ் அதன் 

ததலதமப் கபாறுப்தப ஏற்றுள்ளார.் 

o தமலும், ஐதராப்பிய ஆதணயதத்ின் ததலவராக ஜீன் கிளாட் ஜங்கர ்என்பவதர 

அடுதத்ு உரச்ுலா வான் கடர ்தலயன் என்பவர ்அதன் ததலவராக நியமிக்கப்பட 

உள்ளார.் 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

2019 ஆம் ஆண்டு ஜாலியன்வாலா பாக் தேசிய நினனவுச ்சின்னம் (திருே்ேம்) 

மதசாோ 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூதல 08 ஆம் தததியன்று இந்த மதசாதாதவ, “1951 ஆம் ஆண்டு 

ஜாலியன்வாலா பாக் ததசிய நிதனவுச ் சின்னத்திற்கானச ் சட்டத்தில்” திருதத்ம் 

கசய்வதற்காக, கலாசச்ாரத் துதற இதண அதமசச்ர ் பிரஹ்லாத் சிங் பதடல் 

மக்களதவயில் அறிமுகப் படுத்தினார.் 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 02 ஆம் தததியன்று மக்களதவயில் நிதறதவற்றப்பட்டு, 

2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 19 ஆம் தததியன்று மாநிலங்களதவயில் நிதறதவற்றப் 

பட்டது. 

 அமிரத்சரஸ் ஜாலியன்வாலா பாக் நகரில் 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ஆம் தததியன்று 

ககால்லப்பட்ட மற்றும் காயமதடந்தவரக்ளின் நிதனவாக ஒரு ததசிய நிதனவுச ்

சின்னத்தத அதமப்பதற்கு இந்தச ்சட்டம் வழிவகுக்கின்றது. 

 கூடுதலாக, இது ஒரு ததசிய நிதனவுச ்சின்னத்தத நிரவ்கிக்க ஒரு அறக்கட்டதளதய 

உருவாக்குகின்றது. 

 பின்வரும் நபரக்ள் அந்த அதமப்பின் அறங்காவலரக்ளாக இருந்தனர ் - இந்திய 

ததசியக் காங்கிரஸ் கட்சியின் ததலவர,் பிரதமர,் மக்களதவயில் எதிரக்்கட்சித ்

ததலவர,் மதத்ியக் கலாசச்ாரத ் துதற அதமசச்ர,் பஞ்சாபின் ஆளுநர ் மற்றும் 

முதல்வர,் மத்திய அரசால் பரிந்துதரக்கப்பட்ட 3 புகழ்கபற்ற நபரக்ள். 

 தற்தபாததய மதசாதாவானது இந்திய ததசியக் காங்கிரஸின் ததலவதர அதன் 

அறங்காவலர ்கபாறுப்பில் இருந்து "நீக்குமாறு" இந்த சட்டத்ததத் திருத்துகின்றது. 

 தமலும், மக்களதவயில் எதிரக்்கட்சித் ததலவர ் இல்லாததபாது, மக்களதவயில் ஒரு 

மிகப்கபரிய எதிரக்்கட்சியின் ததலவர ்அதன் அறங்காவலராக இருப்பார ்என்றும் இது 

கதளிவு படுதத்ுகின்றது. 

 அறங்காவலரக்ளாகப் பரிந்துதரக்கப்பட்ட மூன்று புகழ்கபற்ற நபரக்ள் இப்தபாது 5 

ஆண்டு காலம் முடிவதடவதற்கு முன்னர ் எந்தகவாரு காரணமும் கூறப்படாமல் 

நீக்கப் படலாம். 
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ஸ்னபக் பீரங்கி எதிரப்்பு ஏவுகனணகள் 

 மத்திய பிரததசதத்ின் தமாவ் என்ற இடதத்ில் இரண்டு ஸ்தபக் நீண்ட தூர பீரங்கி 

எதிரப்்பு ஏவுகதணகதள இந்திய ராணுவம் கவற்றிகரமாகச ்தசாததன கசய்துள்ளது. 

 ஸ்தபக் என்பது நான்காவது ததலமுதற ஏவுகதண ஆகும். இதன் மூலம் எந்த ஒரு 

இலக்தகயும் 4 கிதலா மீட்டர ்வதர துல்லியமாக அதனால் தாக்க முடியும். 

 ஸ்தபக் நீண்ட தூர பீரங்கி எதிரப்்பு ஏவுகதணகளானதவ இராணுவத்தின் தாக்கும் 

திறதன தமலும் அதிகரிக்கின்றன. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

எஸ்ஸார ்ஸ்டீல் தீர்ப்பு - னமல்கல் தீரப்்பு 

 இந்த முக்கியத் தீரப்்பில், நிதி விநிதயாகம் மீதான உரிதம தகாரல் கதாடரப்ாக 

திவாலான நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கிய வங்கிகள் அடங்கிய “கடன் 

வழங்குநரக்ள் குழுவின்” முன்னுரிதமதய உசச் நீதிமன்றம் உறுதி கசய்துள்ளது.  

 உசச் நீதிமன்றமானது, நிறுவனம் இயங்குவதற்கான மூலப்கபாருள்கதளயும் 

தசதவதயயும் அளித்தவரக்தளக் காட்டிலும் நிறுவனத்துக்குக் கடனாக நிதி 

வழங்கியவரக்ளுக்குத் தான் அதிக முன்னுரிதம தரதவண்டும் என்று தீரப்்பு 

அளிதத்ுள்ளது. 

 நிறுவனதத்ின் கநாடிப்பு நிதல நடவடிக்தககளின் தபாதும், கடனில் பாதிக்கப்பட்ட 

நிறுவனத்தத மற்கறாரு நிறுவனம் தகயகப்படுதத்ும் தபாதும் இந்த கடதன 

அளிப்பவரக்ள் குழு இரண்தடயும் ‘விதத்ியாசமாக’ தனிப்பட்ட முதறயில் கவனதத்ில் 

ககாள்ளப்பட தவண்டும் என்று உசச் நீதிமன்றம் தீரப்்பளித்துள்ளது. 

பின்னணி 

 ததசிய நிறுவன சட்டத் தீரப்்பாயதத்ின் அகமதாபாத் அமரவ்ானது 2019 ஆம் ஆண்டு 

மாரச் ்மாதத்தில் ஆரச்ிலர ்மிட்டல் என்ற உலகளாவிய எஃகு நிறுவனமானது  எஸ்ஸார ்

ஸ்டீல் நிறுவனத்தத ஏலத்தில் எடுக்க அனுமதி அளித்தது. 

 ஆரச்ிலர ்மிட்டல் நிறுவனம்  எஸ்ஸார ்ஸ்டீல் நிறுவனத்துக்கு அளிக்க தவண்டிய நிதிச ்

சலுதககளானது  அந்த நிறுவனம் இயங்குவதற்கான மூலப்கபாருள்கதளயும் மற்ற 

பிற தசதவகதளயும்  அளித்தவரக்தள உள்ளடக்க வில்தல. 

 

ஜூனல - சசப்டம்பர ்காலாண்டின் சமாே்ே உள்நாட்டு உற்பே்தி 

 கசப்டம்பர ் 30 ஆம் தததியுடன் முடிவதடந்த காலாண்டில் கமாதத் உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் (Gross Domestic Product - GDP) இந்தியாவின் ஆண்டு வளரச்ச்ி 4.5% என்ற 

அளவாக குதறந்துள்ளது. 

 இது கடந்த 6 ஆண்டுகளில் பதிவான மதிப்புகளில் மிக தமாசமான ஒரு மதிப்பாகும். 

 ததசியப் புள்ளிவிவர அலுவலகம் கவளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இந்தியாவின் 

உற்பத்தித் துதறயில் கமாதத் மதிப்புக் கூட்டு (Gross Value Added - GVA) வளரச்ச்ி இதத 

காலாண்டில் 1% என்ற அளவில் குதறந்துள்ளது. 

 கட்டுமானத் துதறயின் GVA வளரச்ச்ியும் 8.5 சதவீததத்ிலிருந்து 3.3 சதவீதமாக 

குதறந்துள்ளது. 
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

காலநினல அவசரநினல - ஐதராப்பிய நாடாளுமன்றம் 

 அதனத்து ஐதராப்பிய ஒன்றிய நாடுகளும் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிகர சுழிய பசுதம 

இல்ல வாயு உமிழ்வில் ஈடுபட தவண்டும் என்று வலியுறுதத்ப் பட்டுள்ளதன் 

காரணமாக ஐதராப்பிய நாடாளுமன்றம் உலகளாவிய "காலநிதல மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அவசர நிதலதய” அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ஐதராப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான பிகரஞ்சு தாராளவாதியான பாஸ்கல் 

கான்பின் என்பவர ்வடிவதமத்த ஒரு தீரம்ானம் ஆகும். 

 இதன் மூலம் ஐதராப்பாவானது காலநிதல மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் அவசரநிதலதய 

பிரகடனப் படுத்திய ஒரு முதல் கண்டமாக மாறுகின்றது. 

 ஐதராப்பியப் பசுதம ஒப்பந்தத்தில் “2030 ஆம் ஆண்டளவில் பசுதம இல்ல வாயு 

கவளிதயற்றத்தின் 55% குதறப்பு” என்ற இலக்தகயும் தசரக்்குமாறு புதிய ஐதராப்பிய 

ஆதணயத்தின் ததலவர ்உரச்ுலா வான் கடர ்தலயதனயும் ஐதராப்பிய நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ள் தவண்டியுள்ளனர.் 

 

ஆறாவது ஆசிய சடன்ட்தராக்தரானாலஜி (மரே்தின் வனளயங்கள் ஆராய்சச்ி) 

மாநாடு 

 ஆறாவது ஆசிய கடன்ட்தராக்தரானாலஜி மாநாடானது  லக்தனாவில் நதடகபற்றது. 

 இந்தியாவில் இந்த மாநாடு நடத்தப் படுவது இதுதவ முதல் முதறயாகும். 

 மர வதளயங்கதள ஆய்வு கசய்வது கடன்ட்தராக்தரானாலஜி எனப்படும். 

 மரதத்ின் வதளயங்களானதவ அந்த மரதத்ின் கடந்த காலத்ததப் பற்றி மட்டும் 

அல்லாமல், அது வாழும் சுற்றுசச்ூழல் அதமப்தபப் பற்றியும் மற்ற பிற ஏராளமான 

தகவல்கதளயும் ககாண்டுள்ளது. 

 இந்த மாநாட்டில் கலந்து ககாண்ட விஞ்ஞானிகள் "கவவ்தவறு சுற்றுசச்ூழல் 

அதமப்புகளிலிருந்துப் கபறப்படும் தாவரங்களின் மீதான கடந்தகாலப் 

புனரதமப்பின் மூலம் காலநிதல மாற்றதத்ின் தாக்கத்ததக் கணிக்க முடியும்" என்று 

கூறியுள்ளனர.் 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

தலாக்டக் உள்நாட்டு நீரவ்ழிே் திட்டம் - மணிப்பூர ்

 மணிப்பூரில் உள்ள தலாக்டக் உள்நாட்டு நீரவ்ழித ் திட்டதத்ிற்கு மத்தியக் கப்பல் 

தபாக்குவரதத்ு அதமசச்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 மிதக்கும் ஃபும்டிஸுக்குப் பிரபலமான தலாக்டக் ஏரியானது வடகிழக்கு இந்தியாவில் 

உள்ள ஒரு மிகப்கபரிய நன்னீர ்ஏரியாகும். 

 தலாக்டக் ஏரியில் மட்டுதம பிரத்திதயகமாக உள்ள ஃபும்டிஸ் என்பது ஒரு  மிதக்கும் தீவு 

வரிதசயின் கதாடராகும். 

 ஃபும்டிஸின் ஒரு மிகப்கபரிய ஒற்தறத் திட்டானது 40 சதுர கிமீ பரப்பளதவக் 

ககாண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டுக்கதளக் ககாண்ட ககய்புல் லம்ஜாதவா ததசியப் பூங்காவானது உலகின் 

மிகப்கபரிய மிதக்கும் பூங்காவாக உள்ளது. 
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 இந்த ஏரி மணிப்பூரில் கமாய்ராங் என்னுமிடத்தில் அதமந்துள்ளது. தமலும் இது அருகி 

வரும் உயிரனமான  சாங்காய் மான்களின் வாழ்விடமாக உள்ளது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

அக்கிேம் அசச்ுேன் நம்பூதிரி – ஞானபீட விருது  

 பிரபல மதலயாள கமாழிக் கவிஞர ் அக்கிதம் அசச்ுதன் நம்பூதிரி, நாட்டின் மிக 

உயரந்்த ஒரு இலக்கிய ககௌரவமான 55வது ஞானபீட விருததப் கபறுபவர ் என்று 

அறிவிக்கப் பட்டார.் 

 அவர ் “இருபதாம் நூட்டண்டின்தத இதிஹாசம்” என்ற தனது பதடப்பின் மூலம் 

மதலயாளக் கவிததகளில் நவீனத்துவத்தத ஆதரிப்பவர ்என்று அறியப்படுகின்றார.்   

 நம்பூதிரி (பிராமண) சமூகதத்ில் நிலவுவதாகக் கூறப்படும் சமூகத ் தீதமகளுக்கு 

எதிராக அவர ்வாதிட்டதற்காகவும் அறியப் படுகின்றார.் 

 அவருக்கு 2017 ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது. 

 ஜி சங்கரா குருப், தக்கழி, எஸ்.தக.தபாட்தடகாட், எம்.டி.வாசுததவன் நாயர ் மற்றும் 

ஓ.என்.வி.குருப் ஆகிதயாருக்குப் பிறகு இந்த விருததப் கபறுகின்ற ஆறாவது 

மதலயாள எழுத்தாளர ்இவராவார.் 

 

 

வினளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

னசயே் முஸ்ோக் அலி தபாட்டி - அபிமன்யு மிதுன் 

 கரந்ாடகா - ஹரியானா அணிகள் பங்தகற்ற தசயத் முஷ்டாக் அலி டி20 அதரயிறுதிப் 

தபாட்டியில், அபிமன்யு மிதுன் ஒரு வரலாற்தற உருவாக்கியுள்ளார.் 

 டி20 தபாட்டியின் வரலாற்றில் ஆறு பந்துகளில் ஐந்து விக்ககட்டுகதள வீழ்தத்ிய 

இரண்டாவது பந்து வீசச்ாளராக அவர ் திகழ்கின்றார ் (39க்கு 5). இதில் அவர ்

கதாடரச்ச்ியாக எடுதத் மூன்று விக்ககட்டுகளும் அடங்கும். 

 1936 ஆம் ஆண்டில் ஓல்ட் டிராஃதபாரட்ு என்னுமிடத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 

நடந்த தபாட்டியில் 112 ரன்கள் எடுத்த இந்திய வீரரான  தசயத் முஸ்தாக் அலியின் 

நிதனவாக (கவளிநாட்டு கடஸ்ட் தபாட்டியில் சதத்தத அடிதத் முதல் வீரர ் என்னும் 

கபருதமதயப் கபற்றவர)் இந்தப் தபாட்டிக்கு இப்கபயரிடப் பட்டுள்ளது. 
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 இந்தப் தபாட்டிதய 2009-10 ஆம் ஆண்டு முதலாக பி.சி.சி.ஐ. அதமப்பு நடதத்ி 

வருகின்றது.  

 

 

ஸ்டீவ் ஸ்மிே் - 7,000 சடஸ்ட் ரன்கள் 

 ஸ்டீவ் ஸ்மித், 1946 ஆம் ஆண்டு முதல் இருந்த ஒரு சாததனதய முறியடித்து 126 

இன்னிங்ஸில் 7,000 கடஸ்ட் ரன்கதள அடித்த அதிதவக கிரிக்ககட் வீரர ் என்ற ஒரு 

கபருதமதய அதடந்துள்ளார.்  

 அடிகலய்டில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடந்த இரண்டாவது கடஸ்டின் தபாது அவர ்

இந்த சாததன தமல்கல்தல எட்டினார.் 

 கடந்த 73 ஆண்டுகளாக 131 இன்னிங்ஸில் 7000 ரன்கதள எடுத்த ஆங்கில கிரிக்ககட் 

வீரர ்வாலி ஹம்மண்ட் என்பவர ்இந்தச ்சாததனக்கு உரியவராக இருந்தார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

பாலஸ்தீன மக்களுடனான சரவ்தேச ஒற்றுனம நாள் - நவம்பர ்29 

 1947 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா. கபாதுச ் சதபயானது பாலஸ்தீனத்தத அரபு அரசு மற்றும் 

யூத அரசாகப் பிரிக்கும் தீரம்ானத்தத நிதறதவற்றிய நாதளக் குறிக்கும் விதமாக 1977 

ஆம் ஆண்டில் இந்த தினம் நிறுவப் பட்டது. 

 இந்த நாள் 1978 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 பாலஸ்தீனிய மக்கள் தங்களது சுயநிரண்ய உரிதம, சுதந்திரம் மற்றும் 

இதறயாண்தமதய அதடவதற்கான அவரக்ளின் தற்தபாததயப் தபாராட்டதத்ில் 

ஐ.நா. அதமப்பு தமற்ககாள்ளும் உறுதியான அரப்்பணிப்புகளின் கவளிப்பாடாக இந்த 

நாள் கருதப் படுகின்றது. 
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இரசாயனப் (தவதியியல்) சபாருட்களால் ஏற்பட்ட தபாரில் பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களுக்கான  நினனவு தினம் - நவம்பர் 30 

 இந்த தினமானது இரசாயன யுதத்தத்ால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு அஞ்சலி 

கசலுத்துவததாடு, இரசாயன ஆயுதங்களின் அசச்ுறுதத்தல அகற்றுவதற்கான 

இரசாயன ஆயுதங்கதளத் ததட கசய்வதற்கான அதமப்பின் (Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) உறுதிப்பாட்தட மீண்டும் உறுதிப் 

படுதத்ுவதற்காக அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

 ஐ.நா அதமப்பினால் அனுசரிக்கப் படும் இந்த தினமானது 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 
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