
   
    
 

 
 

நவம்பர் – 22 

TNPSC துளிகள் 

 சரவ்தேச ஆற்றல் நிறுவனே்தினால் (International Energy Agency - IEA) வவளியிடப்பட்டுள்ள 

“2019  ஆம் ஆண்டின் உலக ஆற்றல் கண்தணாட்டம்” என்ற அறிக்ககயானது 2018 

மற்றும் 2040 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இகடப்பட்ட காலகட்டேத்ில் இந்தியாவின் நிகர 

எண்வணய் இறக்குமதி தேகவகள் இரு மடங்கிற்கும் அதிகமாக இருக்கும் என்று 

கணிேத்ுள்ளது. 

o இந்ே அறிக்ககயின் “நிகலயான வளரச்ச்ி நிகலயானது” (Sustainable Development 

Scenario - SDS) புவி வவப்பமயமாேகல 1.65 டிகிரி வசல்சியஸ் என்ற அளவிற்குள் 

கட்டுப்படுே்துவேற்குே் தேகவயான நடவடிக்ககககளப்  பட்டியலிடுகின்றது. 

 இலங்ககயின் அதிபரான தகாேே்பய ராஜபக்தச முன்னாள் அதிபரான மஹிந்ோ 

ராஜபக்தசகவ அந்நாட்டின் பிரேமராகப் பேவிப் பிரமாணம் வசய்து கவே்ோர.் 

அடுே்ே ஆண்டு நகடவபறவுள்ள வபாதுே் தேரே்ல்கள் வகர இலங்ககயின் பிரேமராக 

அவர ்பேவி வகிப்பார.் 

o பாராளுமன்றேத்ில் வபரும்பான்கம இருந்ே தபாதிலும் ேனது கட்சியின் அதிபர ்

தவட்பாளரான சஜிே் பிதரமோசாவின் தோல்விகயே் வோடரந்்து ேனது பிரேமர ்

பேவியிலிருந்து விலகிய ரணில் விக்ரமசிங்தகவிற்குப் பதிலாக மஹிந்ோ 

ராஜபக்தச பிரேமராகப் வபாறுப்தபற்க இருக்கின்றார.் 

 வபாருளாோர விவகாரங்களுக்கான அகமசச்ரகவக் குழுவானது ஐந்து வபரிய 

வபாதுே் துகற நிறுவனங்களில் உள்ள அரசின் பங்குககள விற்று, ரூ. 78,400 தகாடி 

மதிப்பிலான நிதிகயே் திரட்டுவேற்குே் ேனது ஒப்புேகல அளிேத்ுள்ளது. 

o இந்ே நிறுவனங்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு: பாரே் வபட்தராலியம் 

காரப்்பதரஷன் லிமிவடட், இந்தியக் கப்பல் தபாக்குவரே்துக் கழகம், இந்திய 

சரக்குக் வகாள்கலன் கழகம், டிஎசட்ிசி இந்திய நிறுவனம் மற்றும் வடகிழக்கு 

மின்சார எரிசக்திக் கழகம் ஆகியகவ ஆகும். 

 நவம்பர ் 21 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் தில்லியில் உள்ள தேசியப் புலனாய்வு 

முககமயின் ேகலகமயகே்தில் "QUAD" நாடுகளுக்கான (இந்தியா, அவமரிக்கா, 

ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா) முேலாவது தீவிரவாே எதிரப்்புப் பயிற்சிகய 

தேசியப் புலனாய்வு அகமப்பு நடேத்ுகின்றது. 

o “CT-TTX” (தீவிரவாே எதிரப்்பு முன்னிகலப் பயிற்சி) என்பது வபாது நலன்கள் 

குறிே்ே பிராந்திய & உலகளாவியப் பிரசச்ிகனகள் மற்றும் தீவிரவாே எதிரப்்பு & 

ஒேத்ுகழப்பு ஆகியகவ குறிே்து QUAD நாடுகளிகடதய நடே்ேப்படும் ஒரு 

முேலாவது பயிற்சியாகும். 

 சமீபேத்ில் வவளியிடப்பட்ட 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய தீவிரவாேக் 

குறியீடானது 2018 ஆம் ஆண்டில் 163 நாடுகளுக்கான தீவிரவாேே்தின் ோக்கே்கே 

ஆய்வு வசய்துள்ளது. உலகிதலதய மிகவும் பயங்கரமான தீவிரவாே அகமப்பாக 

ோலிபான்கள் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளனர.் 

o 7,000க்கும் அதிகமான இறப்புகளுடன்  அதிக எண்ணிக்ககயில் உயிரிழப்புகள் 

ஆப்கானிஸ்ோனில் பதிவாகியுள்ளன. 

 1996 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்மாேேத்ில் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சகபயானது நவம்பர ்21 

ஆம் தேதிகய உலக வோகலக்காட்சிே் தினமாக அறிவிேே்து. 1996 ஆம் ஆண்டில் 

இே்தினேத்ில் முேலாவது உலகே் வோகலக்காட்சி மன்றம் நடே்ேப்பட்டகே இே்தினம் 

நிகனவு கூறுகின்றது. 

 வளமான கடல்சாரந்்ே சூழல் அகமப்புகளின் முக்கியேத்ுவே்கே எடுேத்ுக் 
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காட்டுவேற்காகவும் உலகில் உள்ள மீன் வளேத்ின் நிகலயான பங்கிகன உறுதி 

வசய்வேற்காகவும் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ் 21 ஆம் தேதியன்று உலக மீன்வள 

தினம் வகாண்டாடப் படுகின்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

உள்ளாட்சி அமமப்புத் ததரத்லுக்காக அவெரெ ்ெட்டம் 

 மாநில அகமசச்ரகவயின் முடிகவே் வோடரந்்து, ேமிழ்நாட்டில் உள்ள தமயரக்ள் 

மற்றும் நகராட்சிகளின் ேகலவரக்ள் ஆகிய பேவிகளுக்கு மகறமுகே ்தேரே்ல்ககள 

நடேத்ுவேற்கான ஒரு அவசரச ்சட்டமானது ேமிழ்நாட்டின் ஆளுநரான பன்வாரிலால் 

புதராஹிேே்ால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 வபாறுப்புகடகம, கூட்டுப் வபாறுப்பு ஆகியகவ உயரிய குடிகமப் பேவிகளுக்கு 

தநரடிே் தேரே்ல் முகறயிலிருந்து மகறமுகே் தேரே்ல் முகறக்கு மாற்றுவேற்கானக் 

காரணங்களாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

 இந்ே அவசரச ்சட்டம் பின்வரும் சட்டங்ககளே் திருே்தியுள்ளது: 

o வசன்கன நகர மாநகராட்சிச ்சட்டம், 1919, 

o ேமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம், 1920, 

o மதுகர நகர மாநகராட்சிச ்சட்டம், 1971, 

o தகாயம்புேத்ூர ்நகர மாநகராட்சிச ்சட்டம், 1981. 

 இது 15 மாநகராட்சி அகமப்புகள், 121 நகராட்சிகள் மற்றும் 528 நகரப்  பஞ்சாயேத்ுகள் 

அல்லது தபரூராட்சிகள் ஆகியவற்றிற்குப் வபாருந்தும். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

சதாழில் துமை உைவுகள் சதாடரப்ான சதாழிலாளர ்குறியீடு 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டின் வோழில் துகற உறவுகள் வோடரப்ான வோழிலாளர ்குறியீட்டிற்கு 

மே்திய அகமசச்ரகவ ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

 எந்ேவவாரு கால அளவிற்கும் நிகலயாக நிரண்யிக்கப்பட்ட ஒரு கால ஒப்பந்ேே்தில் 

வோழிலாளரக்கள தவகலக்கு அமரே்்ே நிறுவனங்ககள இது அனுமதிக்கின்றது. 

 நிரண்யிக்கப்பட்ட கால தவகலவாய்ப்பிற்கான சட்டக் கட்டகமப்கப வழங்க இந்ே 

மதசாோ முன்வமாழிகின்றது. 

 புதிய விதிகளின் கீழ், அதேப் பிரிவில் பணியாற்றும் வழக்கமான வோழிலாளரக்ள் 

வபறும் சட்ட ரீதியான சமூகப் பாதுகாப்புச ்சலுககககள நிரண்யிக்கப்பட்ட பேவிக் 

காலேத்ில் பணியாற்றும் ஒப்பந்ேே் வோழிலாளரக்ளும் வபற இருக்கின்றனர.் 

 100 வோழிலாளரக்களக் வகாண்ட வோழிற்சாகலகள் பணியாளரக்களப் பணி 

நீக்கம் வசய்வேற்கு அல்லது வோழிற்சாகலககள மூடுவேற்கு அரசாங்கே்தின் 

அனுமதிகயப் வபற தவண்டும். 

 

காப்புரிமம நடவடிக்மக சநடுஞ்ொமலத் திட்டம் 

 இந்திய காப்புரிகம அலுவலகே்தினால் (Indian Patent Office - IPO) வசயல்படுே்ேே்ப்பட 

இருக்கும் காப்புரிகம நடவடிக்கக வநடுஞ்சாகலே் திட்டே்கே (Patent Prosecution 
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Highway - PPH) ஏற்றுக் வகாள்வேற்கான ஒரு பரிந்துகரக்கு மே்திய அகமசச்ரகவ 

ஒப்புேல் அளிேத்ு இருக்கின்றது. 

 இந்ேே் திட்டமானது ஆரம்பே்தில் ஜப்பான் காப்புரிகம அலுவலகம் மற்றும் IPO 

ஆகியவற்றிற்கு இகடதய தசாேகன அடிப்பகடயில் மூன்று ஆண்டு காலே்திற்கு 

வோடங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 PPH திட்டமானது, காப்புரிகம விண்ணப்பங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பேற்கான 

தநரே்கேக் குகறேே்ல் மற்றும் நிலுகவயில் உள்ள காப்புரிகம விண்ணப்பங்களின் 

எண்ணிக்கககயக் குகறே்ேல் உள்பட IPOவிற்குப் பல்தவறு பலன்ககளே் ேர 

இருக்கின்றது. 

 இது ஆய்வு வசய்ேலின் ேரே்கே வசம்கமயாக தமம்படுேத்ுவேற்கும் காப்புரிகம 

விண்ணப்பங்ககள தசாேகன வசய்வேற்கும் வழிவகுக்கும். 

 

எம்.தக 45 கடை் பமடத் துப்பாக்கிகள் 

 இந்தியாவிற்கு 1 பில்லியன் டாலர ்மதிப்புள்ள 13 எம்.தக 45 கடற்பகடே் துப்பாக்கிகள் 

மற்றும் அது வோடரப்ுகடய உபகரணங்ககள விற்பகன வசய்ய அவமரிக்கா ஒப்புேல் 

அளிேத்ுள்ளது. 

 இகவ கடற்பரப்பில் தபார ் எதிரப்்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் வான்வழிப் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்கககள் ஆகியவற்கற தமற்வகாள்ள பயன்படுேே்ப்பட இருக்கின்றன. 

 

 

கடை்பமட நிறுவனத்திை்கு குடியரசுத் தமலவரின் வண்ணம் – சகௌரவம் 

 இந்திய ஆயுேப் பகடகளின் ேகலகமப் பகடே ் ேளபதியும் இந்தியக் குடியரசுே ்

ேகலவருமான ராம்நாே் தகாவிந்ே் தகரளாவின் வகாசச்ியின் எலிமகலயில் உள்ள 

இந்தியக் கடற்பகட நிறுவனே்திற்கு (Indian Naval Academy - INA) குடியரசுே் ேகலவரின் 

வண்ணம் என்ற வகௌரவப் பட்டே்கே வழங்கினார.் 

 குடியரசுே் ேகலவரின் வண்ணம் என்பது ஒரு இராணுவப் பிரிவிற்கு வழங்கப்படும் 

மிக உயரந்்ே வகௌரவப் பட்டமாகும். 

 தகாவா, வகாசச்ி மற்றும் எலிமகல ஆகிய மூன்று வவவ்தவறு இடங்களில் கடந்ே 50 

ஆண்டுகளாக இந்தியக் கடற்பகட அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதில் மற்றும் 
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அவரக்களக் கட்டகமப்பதில் அந்நிறுவனம் ஆற்றிய சிறந்ே தசகவகய 

அங்கீகரிக்கும் விேமாக இந்ேப் பட்டம் INAக்கு வழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

மிதொரத்தில் வன உரிமமெ ்ெட்டம் - ரத்து  

 மிதசாரம் அரசானது பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் மற்றும் பிற பாரம்பரிய 

வனவாசிகள் (வன உரிகமககள அங்கீகரிேே்ல்) சட்டம், 2006 (வன உரிகமகள் சட்டம்) 

என்ற சட்டே்கே ரேத்ு வசய்துள்ளது. 

 இந்திய அரசியலகமப்பின் 371 (ஜி) பிரிவின் கீழ் அம்மாநில அரசு அனுபவிேத்ு வரும் 

சிறப்பு அங்கீகாரே்கே இசச்ட்டம் மீறியுள்ளது என்ற அடிப்பகடயில் இசச்ட்டம் ரேத்ு 

வசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 பிரிவு 371 (ஜி)ன் கீழ், நில உகடகம மற்றும் இடமாற்றம் வோடரப்ான 

நாடாளுமன்றேத்ின் அகனே்துச ் சட்டங்களும் மாநிலேத்ில் வசயல்படுே்ேப் 

படுவேற்கு முன்னர ் முேலில் ஒரு தீரம்ானேத்ின் மூலம் மாநில சட்டமன்றே்ோல் 

நிகறதவற்றப்பட தவண்டும். 

 வன உரிகமகள் சட்டம், 2006 என்பகே ரேத்ு வசய்வேன் மூலம், மிதசாரமில் உள்ள வன 

நிலங்ககள அேற்குச ் வசாந்ேமான பாரம்பரிய சமூகங்கள் மற்றும் மாநில வனே ்

துகற ஆகியகவ ேமது கட்டுக்குள் கவேத்ிருக்கும். 

 

மத்திய பிரததெத்தில் கஞ்ொ – ெட்டப்பூரவ்ம் 

 மருே்துவ மற்றும் வோழில் துகற தநாக்கங்களுக்காக மாநிலே்தில் கஞ்சா 

சாகுபடிகயச ்சட்டப் பூரவ்மாக்க மே்தியப் பிரதேச அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. 

 இது ஒரு கஞ்சா வகககயச ் தசரந்்ே சணல் விவசாயே்கேயும் அனுமதிக்கே ்

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 புற்று தநாய்க்குச ் சிகிசக்சயளிப்பது தபான்ற மருே்துவ தநாக்கங்களுக்காக சணல் 

பயன்படுே்ேப்பட இருக்கின்றது. பயிரிடப்பட்ட சணலானது நுகரவ்ு அல்லது வரே்ே்கம் 

ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படுே்ேப்பட மாட்டாது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

பாரெ்ச்ூன் அமமப்பின் ஆண்டிை்கான வணிக நபர ்

 பாரச்ச்ூன் அகமப்பின் 2019 ஆம் ஆண்டின் வணிக நபரக்ள் என்ற  பட்டியலில் இந்திய 

வம்சாவளிகயச ்தசரந்்ே 3 நபரக்ளின் வபயரக்ள் இடம் வபற்றுள்ளன. 

 இந்ேப் பட்டியலில் கமக்தராசாப்ட் நிறுவனே்தின் ேகலகம நிரவ்ாக அதிகாரியான 

சேய்ா நாவேல்லா, மாஸ்டர ் காரட்ு ேகலகம நிரவ்ாக அதிகாரியான அஜய் பங்கா 

மற்றும் அரிஸ்டா நிறுவனேத்ின் ேகலவரான வஜயஸ்ரீ உல்லால் ஆகிதயார ் இடம் 

வபற்றுள்ளனர.் 

 இந்ே பட்டியலில் சேய்ா நாவேல்லா முேலிடேத்ிலும் அஜய் பங்கா 8வது இடேத்ிலும் 

வஜயஸ்ரீ உல்லால் 18வது இடேத்ிலும் உள்ளனர.்  
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விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ISSF உலகக் தகாப்மப இறுதிப் தபாட்டிகள் 

 சீனாவின் புட்டியனில் நடே்ேப்பட்ட வபண்களுக்கான 10 மீ துப்பாக்கி சுடுேல் 

தபாட்டியில் இளதவனில் வாலறிவன் ேங்கப் பேக்கம் வவன்றுள்ளார.் 

 இதே தபாட்டியில், 10 மீட்டர ் துப்பாக்கி சுடுேல் தபாட்டியில் 17 வயது நிரம்பிய 

திவ்யான்ஷ் ேங்கப் பேக்கம் வவன்றுள்ளார.் 

 மானு பாக்கரின் ேங்கப் பேக்கேத்ுடன் தசரே்த்ு, இந்ேப் தபாட்டிகய இந்தியா மூன்று 

ேங்கப் பேக்கங்களுடன் நிகறவு வசய்துள்ளது. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெரவ்ததெக் குழந்மதகள் தினம் - நவம்பர ்20 

 உலகக் குழந்கேகள் தினமானது முேன்முேலில் 1954 ஆம் ஆண்டில் சரவ்தேசக் 

குழந்கேகள் தினமாக ஏற்படுே்ேப் பட்டது. 

 சரவ்தேச அளவில் ஒற்றுகமகய ஏற்படுேத்ுேல், உலகம் முழுவதும் உள்ள 

குழந்கேகளிகடதய விழிப்புணரக்வ ஏற்படுேத்ுேல் மற்றும் குழந்கேகள் நலகன 

தமம்படுேத்ுேல் ஆகியவற்றிற்காக ஒவ்வவாரு ஆண்டும் நவம்பர ்20 ஆம் தேதியன்று 

இே்தினம் வகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 தமலும் 1990 ஆம் ஆண்டு முேல், உலகக் குழந்கேகள் தினமானது ஐ.நா வபாதுச ்சகப 

ஏற்றுக் வகாண்ட இே்தேதியின் ஆண்டு நிகறகவயும் குறிக்கின்றது. 

o 20.11.1959 - குழந்கேகள் உரிகமகள் பிரகடனம், 

o 20.11.1989 - குழந்கேகள் உரிகமகள் வோடரப்ான ஒப்பந்ேம். 

 

 

உலக தத்துவ தினம் - நவம்பர ்21 

 உலக ேேத்ுவ தினமானது 2002 ஆம் ஆண்டில் யுவனஸ்தகா அகமப்பினால் அறிமுகப் 

படுேே்ப்பட்டது. 

 2005 ஆம் ஆண்டில் யுவனஸ்தகா வபாது மாநாடானது நவம்பர ்மாேேத்ின் ஒவ்வவாரு 

மூன்றாவது வியாழக் கிழகமயன்றும் உலக ேேத்ுவ தினம் வகாண்டாடப்படும் என்று 
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அறிவிே்ேது. 

 மனிே சிந்ேகனயின் வளரச்ச்ிக்கும் ஒவ்வவாரு கலாசச்ாரே்திற்கும் ஒவ்வவாரு 

ேனிமனிேனுக்கும் ேே்துவேத்ின் நீடிே்ே மதிப்கப இேத்ின அனுசரிப்பானது 

அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பானது வவவ்தவறு பிராந்திய சூழல்களில் ேேத்ுவே்தின் 

முக்கியேத்ுவம் குறிே்து எடுேத்ுக் காட்டுவகே தநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 
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