
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 12 

TNPSC துளிகள் 

 உலகத் தரம் வாய்ந்த சிகிசச்சசய மலிவு விசலயில் வழங்குவதற்காக ஆந்திரா, 

ததலுங்கானா, தமிழ்நாடு மற்றும் ககரளா ஆகிய மாநிலங்களில் நான்கு மருதத்ுவ 

சாதனப் பூங்காக்கசள அசமக்க மதத்ிய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 உலகின் முதலாவது அமுக்கப்பட்ட இயற்சக எரிவாயு (Compressed natural gas - CNG) 

துசறமுக முசனயத்சத பாவ்நகரில் கட்டசமக்க குஜராத ் அரசு தனது ஒப்புதசல 

வழங்கியுள்ளது. 

 குஜராத்சதச ் கசரந்்த விஞ்ஞானியான துருவ் பிரஜாபதி என்பவர ் 2 புதிய 

சிலந்திகசளக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளார.் அவற்றில் ஒன்றிற்கு சசச்ினின் நிசனவாக 

மகரங்ககா சசச்ின் தடண்டுல்கர ்என்றும் மற்தறான்றிற்கு ககரளாவில் கல்வி குறிதத் 

விழிப்புணரச்வப் பரப்பிய ஒரு அறப்கபாராளியான தசயிண்ட் குரியககாஸ் எலியாஸ் 

சவரா என்பவரின் நிசனவாக ‘இந்கதாமதரங்ககா சவரபட்டர’் என்றும் 

தபயரிட்டுள்ளார.் 

 ஸ்ரீநகரில் உள்ள தால் ஏரி மற்றும் அசதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் சுருங்கி வருவதன் 

காரணமாக, ஜம்மு காஷ்மீர ் அரசானது இந்தப் பகுதிசய சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

மண்டலமாக (ESZ - eco-sensitive zone) அறிவிப்பதற்காக பதத்ு உறுப்பினரக்ள் தகாண்ட 

ஒரு குழுசவ அசமத்துள்ளது. 

o சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், 

கதசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் வன விலங்குச ் சரணாலயங்கள் ஆகியவற்சறச ்

சுற்றி 10 கி.மீ. ததாசலவு வசர பரவியுள்ள பகுதிகளாகும். சுற்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்புச ் சட்டம் 1986ன் கீழ் இந்திய அரசின் மத்திய சுற்றுச ்சூழல் மற்றும் 

வனங்கள் துசற அசமசச்கதத்ால் ESZகள் அறிவிக்கப் படுகின்றன. 

 இகத வசகயில் முதலாவதான சமஸ்கிருத தமாழி மீதான ஒரு உலகளாவிய 

மாநாடான “சமஸ்கிருத பாரதி விஸ்வ சம்கமளனம்” என்ற மாநாடானது புது 

தில்லியில் நடதத்ப் பட்டது. 

o இந்நிகழ்சச்ியானது சமஸ்கிருத பாரதி என்ற ஒரு அரசு சாரா நிறுவனம் மற்றும்  

இந்திய கலாசச்ார உறவுகள் மன்றம் (Indian Council for Cultural Relations - ICCR) 

ஆகியவற்றால் இசணந்து ஏற்பாடு தசய்யப் பட்டது. 

 கூகுள் ஆனது ‘தபரல்ின் சுவர’் (நவம்பர ்9, 1989) இடிப்பின் 30வது நிசனவு தின விழாசவ 

டூடுலுடன் அனுசரிதத்ு. 

o தபரல்ின் சுவரானது ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட கான்கிரட்ீ தடுப்புச ் சுவராக 

இருந்தது. இது 1961 ஆம் ஆண்டு முதல் 1989 ஆம் ஆண்டு வசர தபரல்ிசன 

எல்சல ரதீியாகவும் கருதத்ியல் ரீதியாகவும் பிரிதத்ு சவதத்ிருந்தது. 

 நியூசிலாந்து பாராளுமன்றமானது "சுழியக் காரப்ன்" என்ற ஒரு புதிய சட்டத்சத 

நிசறகவற்றியுள்ளது. இது 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் கிட்டதத்ட்ட அசனதத்ுப் பசுசம 

இல்ல வாயு உமிழ்வுகளுக்கும் “நிகர சுழிய இலக்சக” நிரண்யிப்பதன் மூலம் 

காலநிசல மாற்றத்சத எதிர ்தகாள்வசத கநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

 அசனத்து வகுப்புகளிலும் பயிலும் பள்ளி மாணவரக்ள், தங்களது பாடப் பகுதியில் 

“காலநிசல மாற்றம் மற்றும் நீடிதத்த் தன்சமசயப்” பற்றிப் படிப்பசத 

கட்டாயமாக்கிய உலகின் முதலாவது நாடாக இத்தாலி உருதவடுதத்ுள்ளது. 

 கபாலந்சதச ்கசரந்்த ததால்லுயிரியல் வல்லுனரக்ள் அண்சமயில் சடரகனாதசாரஸ் 

தரக்சஸ விட சக்தி வாய்ந்த, கடிக்கும் தன்சம தகாண்ட ஒரு பண்சடய கடல் ஊரவ்ன 

இனமான “ப்ளிகயாசர”் என்ற இனத்தின் தாசடகசளயும் பற்கசளயும் 
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கண்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

o இசடயூழிக் காலத்தின் கபாது கடலில் வாழ்ந்த இசர பிடிதத்ுண்ணிகளில் ஒரு 

மிகப் தபரிய இனமான ப்ளிகயாசாரக்ள் சுமார ்150 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு புவியில் வாழ்ந்துள்ளன. 

 துபாயின் சாசலகள் மற்றும் கபாக்குவரத்துத ் துசற ஆசணயமானது தபாது 

கபாக்குவரதத்ுத் தின முன்தனடுப்பின் 10வது நிசனவு தின விழாசவ 2019 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர ்1 அன்று தகாண்டாடியது. 

o இந்த ஆண்டின் கருப்தபாருள், ‘சிறந்த வாழ்க்சகக்காக சிறந்தப் கபாக்குவரதத்ு’ 

என்பதாகும். 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஷில்ப உே்சவ் 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டின் ஷில்ப உதச்வ் நிகழ்சச்ியானது புது தில்லியில் நசடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. 

 இது சமூகத்தில் உள்ள நலிவசடந்த பிரிவுகசளச ் கசரந்்த, நாடு முழுவதும் உள்ள 

சகவிசனக் கசலஞரக்ளின் ஒரு வருடாந்திரக் கண்காட்சியாகும். 

 இந்தக் சகவிசனஞரக்ள் மதத்ிய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் 

அசமசச்கத்தின் தசலசம நிறுவனங்களால் உதவி தபறுகின்றாரக்ள். 

 இந்தக் கண்காட்சியில் பட்டுப் புடசவகள், பருதத்ி வசகசயச ் கசரந்்த கம்பளிப் 

தபாருள்கள், ஆயத்த ஆசடகள், மட்பாண்டப் தபாருள்கள், சணல் தபாருட்கள், 

பளிங்குக் கசலப் தபாருட்கள் மற்றும் சகத்தறிப் தபாருட்கள்  கபான்றசவ இடம் 

தபறுகின்றன. 

 

மகப்தபறு இறப்பு விகிேம் 

 சமீபதத்ில் இந்தியத் தசலசமப் பதிவாளரால் தவளியிடப்பட்ட மகப்கபறு இறப்பு 

விகிதம் (Maternity Mortality Ratio - MMR) குறித்த ஒரு சிறப்பு அறிக்சகயின் படி, 

இந்தியாவின் MMR ஆனது ஒரு ஆண்டில் 8 புள்ளிகள் என்ற அளவில் குசறந்துள்ளது. 

 2014-16 ஆம் ஆண்டுகளில் பிறந்த ஒரு லட்சம் குழந்சதகளுக்கு 130 ஆக இருந்த MMR 

ஆனது 2015-17 ஆம் ஆண்டுகளில் பிறந்த ஒரு லட்சம் குழந்சதகளுக்கு 122 ஆக (6.2% 

சரிவு) குசறந்துள்ளது. 

 தற்கபாது ககரளா, மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரகதசம், ஜாரக்்கண்ட், 

ததலுங்கானா, குஜராத், உத்தரகாண்ட், கமற்கு வங்கம், கரந்ாடகா மற்றும் ஹரியானா 

ஆகிய இந்தியாவில் உள்ள 11 மாநிலங்கள் இந்த MMR  இலக்சக அசடந்துள்ளன. 

 அசாம், உதத்ரப் பிரகதசம், மத்தியப் பிரகதசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய நான்கு 

மாநிலங்கள் MMR இலக்சக அசடவதில் பின்தங்கியுள்ளன. 

இலக்குகள் 

 கதசிய சுகாதாரக் தகாள்சக 2017ன் கீழ், 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் பிறக்கும் ஒரு லட்சம் 

குழந்சதகளுக்கு 100 என்ற MMR இலக்சக அசடய இந்தியா நிரண்யித்துள்ளது. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னதாககவ, அதாவது 5 ஆண்டுகள் முன்கூட்டிகய 2025 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் MMR அளவிசனக் குசறப்பதற்கான நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான இலக்சக 

அசடவதற்கான பாசதயில் இந்தியா உள்ளது. 

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


   
    
 

 
 

 MMR அளசவக் குசறப்பதற்காக மதத்ிய அரசால் லக்சயா, கபாஷான் அபியான் 

மற்றும் சுமன் (சுரக்சித் மத்ரித்வா ஆஷ்வாசன் முன்தனடுப்பு) கபான்ற 

முன்தனடுப்புகள் ததாடங்கப் பட்டுள்ளன. 

 

விவசாயிகள் ேற்சகாலல குறிே்ே ேரவு 

 3 ஆண்டு கால தாமததத்ிற்குப் பிறகு, கதசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகமானது (National 

Crime Records Bureau - NCRB) 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான “விவசாயிகளின் தற்தகாசலகள்” 

குறித்த புள்ளி விவரங்கசள தவளியிட்டுள்ளது. 

 ஆனால் இது முந்சதய பதிப்புகளிலிருந்த “தற்தகாசலகளுக்கான காரணங்கள்” 

என்ற ஒரு முக்கியப் பிரிசவ விலக்கியுள்ளது. 

 சமீபதத்ிய அறிக்சகயானது 2016 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் குசறந்தது 11,379 

விவசாயிகள் தற்தகாசல தசய்து தகாண்டதாகக் கூறுகின்றது. 

 இது ஒவ்தவாரு மாதமும் 948 தற்தகாசலகள் அல்லது ஒவ்தவாரு நாளும் 31 

தற்தகாசலகள் நிகழ்வதாக கூறுகின்றது. 

 நாட்டிகலகய அதிக எண்ணிக்சகயிலான விவசாயிகள் தற்தகாசல நிகழும் 

மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலம் (2016 ஆம் ஆண்டில் 3,661 விவசாயிகள்) 

ததாடரந்்து விளங்குகின்றது. 

 அதிக எண்ணிக்சகயிலான விவசாயிகள் தற்தகாசலகள் நிகழ்ந்துள்ள இரண்டாவது 

மாநிலம் கரந்ாடகா (2016 ஆம் ஆண்டில் 2,079) ஆகும். 

 NCRB ஆனது கடன் அல்லது கடன் வாங்குவது மூலமாக ஏற்படும் திவால் ஆகியவற்றின் 

காரணமாக விவசாயிகளின் தற்தகாசலகசள முதன்முசறயாக வசகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த அசமப்பு 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் விவசாயிகளின் தற்தகாசலகள் குறித்த 

தரவுகசள தவளியிடத் ததாடங்கியதிலிருந்து, 2016 ஆம் ஆண்டுத் தரவுகளுடன் 

கசரத்்து இந்தியாவில் தமாத்தம் 3,33,407 விவசாயிகள் தற்தகாசல 

தசய்துதகாண்டுள்ளனர.்  

 முதல் 5 மாநிலங்கள் 
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அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

முேலாவது மின்சார விமானம் 

 நாசா தனது முதலாவது முழுவதுமாக மின்சாரத்திகலகய இயங்கக் கூடிய “எக்ஸ் -57 

கமக்ஸ்தவல்” என்ற கசாதசன விமானத்தின் ஆரம்பப் பதிப்சப காட்சிப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 கமக்ஸ்தவல் விமானமானது 14 மின்சார கமாட்டாரக்ளின் மூலம் இயங்கக் கூடியது. 

இந்த கமாட்டாரக்ள் அதற்தகன்கற வடிவசமக்கப்பட்ட லித்தியம் அயன் 

மின்கலன்களால் இயக்கப் படுகின்றது. 

 தற்கபாசதய மின்கலன் வரம்புகள் காரணமாக, குசறந்த எண்ணிக்சகயிலான 

பயணிகளுக்காக கமக்ஸ்தவல் ஒரு விமான - டாக்ஸி அல்லது பயணிகள் 

விமானமாகப் பயன்படுத்தப் படலாம். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

சுரங்க பவாடி - பண்லடய நீர ்வழங்கல் அலமப்பு 

 கரந்ாடகாவில் நிலத்தடிச ் சுரங்கங்கள் வழியாக நீர ் வழங்குவதற்கான பண்சடய 

“ககரஸ் அசமப்பின்” ஒருங்கிசணந்த பகுதியான சுரங்க பவாடியானது 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான உலக நிசனவுச ் சின்ன கண்காணிப்புப் பட்டியலில் கசரக்்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 உலக நிசனவுச ் சின்னங்கள் நிதியம் (World Monuments Fund - WMF) என்ற ஒரு அரசு 

சாரா நிறுவனத்தால் “தக்காணப் பீடபூமியின் பண்சடய நீர ்அசமப்பு” என்ற பிரிவின் 

கீழ் இந்த நிசனவுச ்சின்னம் கதரந்்ததடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

 உலதகங்கிலும் உள்ள பண்சடய நிசனவுச ் சின்னங்கசள மறுசீரசமப்பசத WMF 

அசமப்பு கண்காணிக்கின்றது. 
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 ககரஸ் நிலத்தடி அசமப்பானது 16 ஆம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி தசய்த பீஜப்பூர ்

சுல்தானகத்தின் மன்னரான முதலாம் அலி அடில் ஷா என்பவரால் கட்டப்பட்டது. 

 இவரது வாரிசான இரண்டாவது இப்ராஹிம் அடில் ஷா என்பவர ்இசத  வலுப்படுத்த 

அதில் சில கூடுதல் கட்டசமப்புகசளச ்கசரத்்தார.் 

 ‘ககரஸ்’ ஆனது உலகின் மிகச ் சிறந்த நீர ் வழங்கல் அசமப்புகளில் ஒன்றாக நம்பப் 

படுகிறது. ஆனால் பராமரிப்பு இல்லாததால் இது கமாசமான நிசலயில் உள்ளது. 

 

மிகப்சபரிய சிவலிங்கம் - தகரளா 

 ககரளாவின் தசங்கல் கிராமத்தில் உள்ள மககஸ்வரம் ஸ்ரீ சிவ பாரவ்தி ககாயிலில் 111.2 

அடி தகாண்ட சிவலிங்கமானது இந்தியாவில் இருக்கும் இது கபான்ற ஒரு உயரமான 

அசமப்பிற்காக இந்திய சாதசனப் புத்தகப் பதிவில் இடம் பிடிதத்ுள்ளது. 

 இதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டால், உயரம் மற்றும் அகலத்தின் அடிப்பசடயில் 

உலகின் மிகப்தபரிய சிவலிங்கமாக சாதசனப் புதத்கத்தில் இடம் தபறும். 

 தற்கபாது, இசச்ாதசனயானது கரந்ாடகாவின் ககாலாரில் உள்ள 

ககாட்டிலிங்ககஸ்வரர ்ககாயிலிடம் உள்ளது. இதன் உயரம் 108 அடி (33 மீ) ஆகும். 

 

இலணய அணுகல் – தகரளா 

 ககரள மாநிலதத்ில் வறுசமக் ககாட்டிற்குக் கீழுள்ள சுமார ் 2 மில்லியன் 

குடும்பங்களுக்கு "இலவச" அதிகவக இசணய இசணப்சப வழங்க கண்ணாடி 

இசழசார ் வசலயசமப்புத் திட்டதத்ிற்கு அம்மாநில அசமசச்ரசவ ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

 இசணய அணுகசல ‘குடிமக்களின் அடிப்பசட உரிசமயாக’ ஆக்குவதாக ககரள 

அரசு ஏற்கனகவ உறுதியளிதத்ுள்ளது. 

 பின்லாந்து, எஸ்கதானியா, பிரான்சு, ஸ்தபயின், கிரஸ்ீ, ககாஸ்டா ரிகா கபான்ற ஒரு 

சில நாடுகள் மட்டுகம இசணயத்சத “அடிப்பசட மனித உரிசம” என்று 

அறிவிதத்ுள்ளன. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசியக் கல்வி தினம் - நவம்பர ்11 

 தமௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தின் பிறந்த தினத்சத நிசனவு கூறும் வசகயில் 

இந்தியாவில் ஆண்டுகதாறும் கதசியக் கல்வி தினம் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இத்தினம் 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 சுதந்திர இந்தியாவின் முதலாவது கல்வி அசமசச்ராகப் பணியாற்றியவர ் ஆசாத ்

ஆவார.் 

 இவர ்1953 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்28 அன்று பல்கசலக்கழக மானியக் குழுசவ (University 

Grants Commission - UGC) நிறுவினார.் இவர ்இந்திய அறிவியல் நிறுவனம், கட்டசமப்பு & 

திட்டமிடல் பள்ளி ஆகியவற்சற நிறுவினார.் இவர ் இந்தியத் ததாழில்நுட்ப 

நிறுவனங்கள் நிறுவப் படுவதற்கு மூசளயாகச ்தசயல்பட்டார.் 

 நாட்டில் கல்வி மற்றும் கலாசச்ாரத்சத ஊக்குவிப்பதற்காக சங்கீத நாடக அகாடமி 

(1953), சாகிதய் அகாடமி (1954) மற்றும் லலித் கலா அகாடமி (1954) ஆகியவற்சற அவர ்

நிறுவினார.் 
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 சுதந்திர இந்தியாவில் கல்வி முசறயின் கட்டசமப்புகசள அசமப்பதிலும் கல்வி 

முசறயின் தற்கபாசதய தசயல்திறசன மதிப்பிடுவதிலும் ஆசாத்தின் பங்களிப்சப 

நிசனவில் தகாள்வதற்கான தினம் இதுவாகும். 
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