
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 13 

TNPSC துளிகள் 

 அடுத்த கல்வியாண்டிலிருந்து அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் முதலாம் வகுப்பு முதல் 

எட்டாம் வகுப்பு வனர ஆங்கில வழிக் கல்வினய அறிமுகப்படுத்த ஆந்திர அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

o இந்தத் திட்டமாைது அதற்கு அடுதத் கல்வி ஆண்டில் ஒை்பதாம் மற்றும் பத்தாம் 

வகுப்புகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 ஜெய்ப்பூருக்கு அருகிலுள்ள நாட்டிை் மிகப்ஜபரிய உள்நாட்டு உப்பு நீர ் ஏரியாை 

சாம்பார ் ஏரினயச ் சுற்றி சுமார ் பத்து வனகயிலாை இைங்கனளச ் சசரந்்த 

ஆயிரக்கணக்காை இடம்ஜபயரவ்ுப் பறனவகள் இறந்துள்ளை. 

 சுரங்கத் துனற, உற்பத்தி மற்றும் மிை்சாரத் துனறகளில் ஏற்பட்ட வீழ்சச்ியிை் 

காரணமாக முந்னதய ஆண்டிை் ஜசப்டம்பர ் மாதத்தில் இருந்தனத விட இந்த 

ஆண்டிை் ஜசப்டம்பர ் மாதத்தில் ஜதாழில்துனற உற்பத்தியாைது (ஜதாழில்துனற 

உற்பத்திக் குறியீடு) 4.3% சரிந்துள்ளது. 

o 2012 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்திற்குப் பிறகு முதல் முனறயாக தற்ஜபாழுது 

மூை்று ஜபரிய துனறகளிை் உற்பத்தியும்  குனறந்து, மிகக் குனறந்த மாதாந்திர 

வளரச்ச்ினய உற்பத்திக் குறியீடு பதிவு ஜசய்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

நிர்மல் டாட் அபியான் - கடற்கரரே் தூய்ரம இயக்கம் 

 மத்திய சுற்றுச ் சூழல், வை மற்றும் காலநினல மாற்ற அனமசச்கமாைது (Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change - MoEFCC) நிரம்ல் டாட் அபியாை் எை்ற ஒரு தூய்னம 

இயக்கத்னதத் ஜதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமாைது கடற்கனரகளில் தூய்னமனய (துப்புரவு) சமம்படுத்துவனதயும் 

கடசலார சுற்றுச ் சூழல் அனமப்புகளிை் முக்கியத்துவம் குறித்து குடிமக்களினடசய 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுத்துவனதயும் சநாக்கங்களாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 சதசிய பசுனமப் பனடயுடை் (National Green Corps - NGC) இனணந்து நாடு முழுவதும் 

உள்ள 10 கடசலார மாநிலங்கள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரசதசங்களில் உள்ள 50 

கடற்கனரகளில் ஒரு மிகப் ஜபரிய அளவில் தூய்னம இயக்கமாைது ஜசயல்படுத்தப் 

பட்டது. 

 சதசிய பசுனமப் பனட எை்பது NGC சுற்றுசச்ூழல் பள்ளி மை்றங்களுடை் இந்தியாவில் 

உள்ள சுமார ்1,20,000 பள்ளிகனள உள்ளடக்கிய MoEFCCை் ஒரு திட்டமாகும். 

 இந்தியாவில் உள்ள பள்ளிகளில் சுற்றுசச்ூழல் ஜசயல்பாடாைது NGC மூலம் 

ஊக்குவிக்கப் படுகிை்றது. 

 

சர்வதேச விரே ஒப்பந்ேம் - ோவர மரபணு வளங்களின் பாதுகாப்பு 

 இத்தாலியிை் சராம் நகரில் நனடஜபற்ற உணவு மற்றும் சவளாண்னமக்காை தாவர 

மரபணு வளங்களிை் சரவ்சதச ஒப்பந்தத்திை் (International Treaty of Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture - ITPGRFA) 8வது அமரவ்ில் மத்திய சவளாண் துனற அனமசச்ராை 

நசரந்திர சிங் சதாமர ்உனரயாற்றிைார.் 
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 ITPGRFA ஆைது வினத ஒப்பந்தம் எை்றும் அனழக்கப் படுகிை்றது. 

 இது உலகிை் தாவர மரபணு வளங்களிை் பாதுகாப்பு, பரிமாற்றம் மற்றும் நினலயாை 

பயை்பாடு ஆகியவற்றிை் மூலம் உணவுப் பாதுகாப்னப உறுதி ஜசய்வதற்காை ஒரு 

விரிவாை சரவ்சதச ஒப்பந்தமாகும். 

 சமலும் இது சதசியச ் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு விவசாயிகளிை் உரினமகனளயும் 

அங்கீகரிக்கிை்றது. 

ோவர வரககளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விவசாயிகள் உரிரமகள் சட்டம் 

 இந்தியாவில் 2001 ஆம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்ட ‘தாவர வனககளிை் பாதுகாப்பு மற்றும் 

விவசாயிகளிை் உரினமகள் (Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights - PPV&FR) 

சட்டமாைது’ விவசாயிகளிை் உரினமகனளயும் பயிரக்னள வளரப்்பவரக்ளிை் 

உரினமகனளயும் பாதுகாக்கிை்றது. 

 இசச்ட்டத்திை் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ட பல்சவறு வினத வனககள் உட்பட தைது 

பண்னண வினளஜபாருட்கனள சசமிக்க, பயை்படுத்த, வினதக்க, மீண்டும் பயிரிட, 

பரிமாற்றம் ஜசய்ய, பகிரந்்து ஜகாள்ள அல்லது விற்றிட ஒரு விவசாயிக்கு உரினம 

உண்டு. 

 இந்தியச ் சட்டமாைது இந்த உடை்படிக்னகயிை் 9வது பிரிவுடை் முழுனமயாக 

இணங்குகிை்றது. 

 

இந்தியாவில் முேலாவது ஷாங்காய் ஒே்துரைப்பு அரமப்பின் சந்திப்பு – 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டில் ஷாங்காய் ஒத்துனழப்பு அனமப்பிை் (Shanghai Cooperation 

Organisation – SCO) 19வது அரசாங்கத ்தனலவரக்ள் மை்றக் கூட்டத்னத இந்தியா நடதத் 

இருக்கிை்றது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்த அனமப்பில் இந்தியா முழு உறுப்பிைராக அனுமதிக்கப்பட்ட 

பிை்ைர,் புது தில்லியால் ஏற்பாடு ஜசய்யப்பட இருக்கும் எட்டு உறுப்பு நாடுகள் 

ஜகாண்ட இந்தக் குழுவிை் இதுசபாை்ற ஒரு முதலாவது உயர ் மட்டக் கூட்டம் 

இதுவாகும். 

 SCO எை்பது சீைாவால் தனலனம தாங்கி ஆரம்பிக்கப்பட்ட எட்டு உறுப்பிைரக்னளக் 

ஜகாண்ட ஒரு ஜபாருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு அனமப்பு ஆகும். இதில் இந்தியாவும் 

பாகிஸ்தானும் முழு உறுப்பிைரக்ளாக 2017 ஆம் ஆண்டில் அனுமதிக்கப் பட்டை. 

 சமீபத்தில் தாஷ்கண்டில் நடத்தப்பட்ட அதை் உசச்ி மாநாட்டில் மத்திய பாதுகாப்புத் 

துனற அனமசச்ர ்ராெ்நாத் சிங் இந்தியானவப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்திைார.் 

 

புதிய தேசிய நீர்க் சகாள்ரகக் குழு 

 புதிய சதசிய நீரக்் ஜகாள்னகனய (National Water Policy - NWP) உருவாக்குவதற்காக 10 

உறுப்பிைரக்னளக் ஜகாண்ட ஒரு குழுனவ மத்திய நீரவ்ளத் துனற அனமசச்கம் இறுதி 

ஜசய்துள்ளது. 

 இந்தக் குழுவாைது முை்ைாள் திட்ட ஆனணயத்திை் உறுப்பிைரும் நீரவ்ள 

நிபுணருமாை மிஹிர ்ஷா எை்பவரால் தனலனம தாங்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 தற்சபாது நனடமுனறயில் உள்ள NWP ஆைது 2012 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டது. 

1987க்குப் பிறகு இதுசபாை்று உருவாக்கப்பட்ட மூை்றாவது ஜகாள்னக இதுவாகும். 

 சமலும் சதசிய நீரப்் பயை்பாட்டுத ்திறை் அனமப்னப நிறுவுவதற்காை திட்டங்களும் 

உள்ளை. 
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அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

நாசாவின் ரநசர் சோரலதநாக்கி 

 சரவ்சதச விண்ஜவளி நினலயத்தில் (International Space Station - ISS) நாசாவிை் நியூட்ராை் 

நட்சத்திரத்திை் உள் அனமப்னப ஆய்வு ஜசய்யும் (Neutron star Interior Composition Explorer 

- NICER) ஜதானலசநாக்கியாைது இதுவனர இல்லாத வனகயில் எக்ஸ் கதிர ் ஒளிச ்

சிதறனல (ஜவடிப்பு)  கண்டறிந்துள்ளது. 

 பல்சரிை் சமற்பரப்பில் ஒரு ஜபரிய ஜவப்ப ஆற்றல் மிை்ஜவட்ஜடாளி காரணமாக இந்த 

எக்ஸ்சர ஒளிச ்சிதறல் ஏற்பட்டது. 

 ஒரு மீஜயாளிர ் விண் முகிலாக (supernova) நீண்ட காலத்திற்கு முை்பு ஜவடித்த ஒரு 

நட்சத்திரத்திை் ஜநாறுக்கப்பட்ட எசச்ங்கள் பல்சர ்எை்று அனழக்கப் படுகிை்றை. 

 வனக I - எக்ஸ்சர ஜவடிப்பு எை வாைியலாளரக்ள் வனகப்படுத்தும் இந்த ஜவடிப்பாைது 

20 விைாடிகளில் அதிக அளவிலாை ஆற்றனல ஜவளியிடுகிை்றது. இந்த ஆற்றலாைது 

கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களில் சூரியை் ஜவளிப்படுத்தும் ஆற்றலுக்குச ்சமமாகும். 

 

 

சுற்றுசச்ூைல் சசய்திகள் 

“பழுப்பு நிறே்திலிருந்து பசர்ச நிறம்” என்ற ஒரு அறிக்ரக – இந்தியா 

 ஒரு உலகளாவிய அரசு சாரா நிறுவைமாை “க்னளசமட் டிராை்ஸ்பரை்சி” எை்ற 

அனமப்பாைது “பழுப்பு நிறத்திலிருந்துப் பசன்ச நிறம் - 2019” எை்ற தனலப்னபக் 

ஜகாண்ட ஒரு அறிக்னகனய ஜவளியிட்டுள்ளது. 

 உலகிை் சராசரி ஜவப்பநினலயாைது 1.5° ஜசல்சியஸுக்கு சமல் உயராது எை்பனத 

உறுதி ஜசய்யும் ஒசர ஜி20 நாடு (ஜி20 அனமப்பில் உள்ள) இந்தியா எை்று அந்த 

அறிக்னக குறிப்பிடுகிை்றது. 

 புவி ஜவப்பமயமாதலுக்கு எதிராக ஏற்படுத்தப்பட்ட பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தால் இந்த 

இலக்கு நிரண்யிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ஜி20 அனமப்பில் உள்ள நாடுகள் உலகிை் ஜமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஐந்தில் 
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நாை்கு பங்னகக் ஜகாண்டுள்ளை. இந்த அனமப்பில் உள்ள நாடுகள் ஜபரிய 

அளவிலாை காரப்ை் உமிழ்வுகனளக் ஜகாண்டுள்ளை. 

 புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் இந்தியா முதலீடு ஜசய்ததற்காக இந்த அறிக்னகயாைது  

இந்தியானவப் பாராட்டியுள்ளது. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

குடியரசுே்  ேரலவர் ஆட்சி – மகாராஷ்டிரா 

 மகாராஷ்டிரா மாநில சட்டமை்றத் சதரத்ல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிை்ைர,் 

எந்தஜவாரு ஜபரிய கட்சியும் அல்லது சதரத்லுக்கு முந்னதய கூட்டணிகளும் 

அரசாங்கத்னத அனமப்பதற்காை ஜபரும்பாை்னமனயப் ஜபறவில்னல. 

 

 எைசவ, மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநர ் பகத் சிங் சகாஷ்யாரி அம்மாநில 

சட்டமை்றத்தில் இருக்கும் மிகப்ஜபரிய கட்சினய ஒரு ஜபரும்பாை்னம ஜகாண்ட 

அரனச உருவாக்க அனழப்பு விடுத்தார.் 

 இந்த விருப்பத் சதரவ்ு சதால்வியுற்றதால், அரசாங்கத்னத அனமப்பதற்காக 

அம்மாநிலத்தில் உள்ள இரண்டாவது ஜபரிய மற்றும் மூை்றாவது ஜபரிய கட்சிகளுக்கு 

அவர ்அனழப்பு விடுத்தார.் 

 அதை் பிை்ைர ்அரசியலனமப்பிை் 356 (1)வது சரத்திை் கீழ் அம்மாநிலத்தில் குடியரசுத் 

தனலவர ் ஆட்சினய அமல்படுத்துமாறு அம்மாநில ஆளுநர ் அறிக்னக ஒை்னற 

குடியரசுத் தனலவருக்கு அனுப்பிைார.் 

 பிரதமர ் தனலனமயிலாை மத்திய அனமசச்ரனவயாைது அம்மாநில ஆளுநரால் 

குடியரசுத் தனலவருக்கு அனுப்பப்பட்ட அறிக்னகக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

மகாராஷ்டிரா தற்சபாது குடியரசுத் தனலவர ்ஆட்சியிை் கீழ் உள்ளது. 

 அம்மாநில சட்டமை்றமாைது தற்காலிக இனடநீக்க நினலயில் னவக்கப்பட 

இருக்கிை்றது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகை்வுகள் 

ஆசியச ்சமூகே்தின் “மாற்றியரமப்பதில் சபரும் பங்களிப்ரப 

ஆற்றிதயாருக்கான” விருதுகள் - இமயமரலயின் குங்பூ சபண் துறவிகள் 

 புது தில்லியில் குங்பூ ஜபண் துறவிகனள மத்திய சுற்றுலா மற்றும் கலாசச்ாரத் துனற 

இனணயனமசச்ர ்(தைிப் ஜபாறுப்பு) பிரஹலாத் சிங் பசடல் பாராட்டிைார.் 

 ட்ருக்பா சமூகத்திை் ஜபண் துறவிகள், சமீபத்தில் நியூயாரக்்கில் ஆசியச ்சமூகத்திை் 

மதிப்புமிக்க “மாற்றியனமப்பதில் ஜபரும் பங்களிப்னப ஆற்றிசயாருக்காை” (game – 

changer) விருனதப் ஜபற்றைர.் 

 இமயமனலயில் உள்ள ஜபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்காகவும் பாலிை 

நினலப்பாடுகனள அகற்றுவதற்காகவும் அவரக்ள் ஆற்றிய ஜபரும் பணிக்காக 

அவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 700 நபரக்னளக் ஜகாண்ட ஒரு வலினமயாை குங்பூ ஜபண் துறவிகள் சமுதாயமாைது 

ட்ருக்பா வம்சாவளினயச ் சசரந்்ததாகும். இந்த வம்சமாைது இமயமனலயில் 

உருவாகிய, ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழனமயாை ஒரு புத்த மரபாகும். 

இந்ே விருது பற்றி 

 ஆசியச ் சமூகமாைது உலகளாவிய சூழலில் ஆசியா மற்றும் அஜமரிக்கா 

ஆகியவற்னறச ் சசரந்்த மக்கள், தனலவரக்ள் மற்றும் நிறுவைங்களினடசய பரஸ்பர 

புரிந்துணரன்வ ஊக்குவிப்பதற்காகவும் பங்களிப்புகனள வலுப்படுத்துவதற்காகவும் 

அரப்்பணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

உலக நிதமானியா தினம் - நவம்பர் 12 

 ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்12 ஆம் சததியை்று உலக நிசமாைியா (நுனரயீரல் சநாய்) 

திைம் அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 2009 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 02 அை்று குழந்னதகளிை் நலை்கனளப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 100க்கும் சமற்பட்ட அனமப்புகள் முதலாவது உலக 

நிசமாைியா திைத்னத அனுசரிப்பதற்காக ‘குழந்னதகள் மீதாை நிசமாைியாவுக்கு 

எதிராை உலகளாவிய கூட்டணி’ எை்ற ஒரு அனமப்பாக அனவ ஒை்றினணந்தை. 

 இந்த ஆண்டிை் உலக நிசமாைியா திைத்திை் கருத்துரு,  "அனைவருக்கும் 

ஆசராக்கியமாை நுனரயீரல்" எை்பதாகும். 

 நிசமாைியா எை்பது உலஜகங்கிலும் உள்ள ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்னதகளுக்கு 

மரணத்னத ஏற்படுதத்ும் ஒரு ஜகாடிய சுவாச சநாயாகும். 

 2016 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய நிசமாைியா பாதிப்பில் 70% பாதிப்னப இந்தியா 

மட்டுசம ஜகாண்டுள்ளது. 

 

 

சபாதுச ்தசரவ ஒளிபரப்பு தினம் - நவம்பர் 12 

 ஒவ்ஜவாரு ஆண்டும் நவம்பர ் 12 ஆம் சததியை்று ஜபாதுச ் சசனவ ஒளிபரப்பு திைம் 

இந்தியாவில் ஜகாண்டாடப் படுகிை்றது. 

 இத்திைமாைது 1947 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்12 ஆம் சததியை்று அகில இந்திய வாஜைாலி 

நினலயத்திற்கு வருனக புரிந்த காந்தியிை் முதலாவது மற்றும் ஒசர வருனகனய 

நினைவு கூறுகிை்றது. 

 இத்திைத்தை்று இந்தியப் பிரிவினைக்குப் பிை்ைர ்ஹரியாைாவிை் குருசசத்திரத்தில் 

தற்காலிகமாக குடிசயறிய மக்களினடசய காந்தி உனரயாற்றிைார.் 
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குரு நானக் செயந்தி - நவம்பர் 12 

 குரு நாைக் ஜெயந்தி எை்பது சீக்கிய சமூகத்திை் ஒரு புைிதப் பண்டினகயாகும். குரு 

நாைக் சதவிை் பிறந்த நானள நினைவு கூறும் வனகயில் பரவலாக இத்திைம் 

ஜகாண்டாடப் படுகிை்றது. 

 இந்த ஆண்டு இத்திைமாைது நவம்பர ்12 ஆம் சததி நிகழ்ந்தது. இந்த ஆண்டாைது குரு 

நாைக் சதவிை் 550வது நினைவு ஆண்டாகவும் ஜகாண்டாடப் படுகிை்றது. 

 குரு நாைக் ஜெயந்தி விழாவாைது குரு பரவ்், குருபுராப் அல்லது குரு பிரகாஷ் பரவ்் 

எை்றும் அனழக்கப் படுகிை்றது. 

 குருநாைக் (1469 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார)் பிறந்த இடமாைது பாகிஸ்தாைிை் 

நாை்காைா சாஹிப்பில் அனமந்துள்ளது. 
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