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முக்கியமான நாட்கள் 

 

நவம்பர் 01 – உலக சசவ தினம் 

• உலக சைவ தினம் என்பது ஒவ்வவொரு நவம்பர ்1 ம் தேதியும் உலவகங்கிலும் உள்ள 

சைவ உணவு உண்பவரக்ளொல் வகொண்டொடப்படும் ஒரு வருடொந்திர நிகழ்வொகும்.  

• இங்கிலொந்து தவகன் வைொசைட்டியின் 50 வது ஆண்டு நிசைசவக் வகொண்டொடும் 

விேமொக 1994 நவம்பர ்1 ஆம் தேதி சைவ தினம் முேன்முேலில் வகொண்டொடப்பட்டது . 

தவகன் வைொசைட்டி 1944 நவம்பரில் நிறுவப்பட்டது. 

தமிழ்நாடு தினம் - நவம்பர் 1 

• 1956 ஆம் ஆண்டில் வமொழிவொரி மொநிலை ்மறுசீரசமப்பிை்குப் பின்னர ்ஆறு 

ேைொப்ேங்கள் கழிே்து முேல்முசையொக, ேமிழ்நொடு மொநில நிறுவன தினமொனது 

நவம்பர ்1 அன்று வகொண்டொடப்பட்டது. 

• 1956 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்1 ஆனது 1956 ஆம் ஆண்டின் மொநில மறுசீரசமப்பு ைட்டம் 

நசடமுசைக்கு வந்ே பின்னர,் ேமிழகம் என அசழக்கப்படும் ேை்தபொசேய 

நிலப்பரப்பு முந்சேய மேரொஸ் மொகொணே்திலிருந்துப்  பிரிக்கப்பட்ட நொசளக் 

குறிக்கின்ைது. 

• இந்ே நிலப்பரப்பிை்கு  மேரொஸ் மொநிலம் என்று வபயரிடப் பட்டது. 
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• ஒரு நொடொளுமன்ை உறுப்பினரொக மசைந்ே ேமிழக முேல்வர ்அறிஞர ்அண்ணொ, இந்ே 

தகொரிக்சகக்கொக நொடொளுமன்ைே்தில் குரல் எழுப்பினொர.் இந்ேக் தகொரிக்சகசய 

வலியுறுே்திப் பல ேமிழ் அறிஞரக்ளும் அேை்கொக குரல் வகொடுே்ேனர.் 

• 1967 ஆம் ஆண்டில், அறிஞர ்அண்ணொ மொநில முேலசமைை்ரொக பேவியில் அமரந்்ேொர.் 

• அேன் பின்னர ்1969 ஜனவரி 14 ஆம் தேதி முேல்  மொநிலே்தின் வபயர ்அதிகொரப் 

பூரவ்மொக ேமிழ்நொடு என்று வபயர ்மொை்ைப்பட்டது. 

நவம்பர் 01-இந்தியா மமாழிவாரி மாநிலப் பிரிப்பு தினம்  

• 1956-ஆம் ஆண்டு nov  1 அன்று , இந்தியொவில் வமொழிவொரியொக மொநிலங்கள் 

பிரிக்கப்பட்டன. 1956 நவம்பர ்ஒன்ைொம் தேதி தகரளொவும் ேமிழ்நொடும் வமொழிவொரி 

மொநிலங்களொனது குறிப்பிடே்ேக்கது.  

• ேை்தபொது 63 ஆண்டுகள் ஆன நிசலயில், நவம்பர ்ஒன்ைொம் தேதி ேமிழ்நொடு நொளொக 

வகொண்டொடப்படும் என்று கடந்ே ஜூசல மொேம் ைட்டப்தபரசவயில் முேல்வர ்

அறிவிே்திருந்ேொர.் 

• ேமிழ்நொடு அரசும் இந்ே ஆண்டு முேல் நவம்பர ்1-ம் தேதிசயே் ேமிழ்நொடு தினமொகக் 

வகொண்டொடே் வேொடங்கியுள்ளது. 

விருதுகள் 

 

மத்திய அரசின் சிறப்பு விருது 

• தகொவொ திசரப்பட விழொவில் நடிகர ்ரஜினிகொந்துக்குை ்சிைப்பு விருது 

வழங்கப்படவுள்ளேொக மே்திய அரசு அறிவிே்துள்ளது.இந்திய ேகவல் 

ஒளிபரப்புே்துசை அசமைை்கம் மை்றும் எண்டொவ்டயின்வமன்ட் வைொசைட்டி ஆஃப் 

தகொவொ அசமப்பு இசணந்து, ஆண்டுதேொறும் தகொவொ திசரப்பட விழொசவ நடே்தி 

வருகிைது. 

• வரும் நவம்பொ ்20-ஆம் தேதி முேல் 28-ஆம் தேதி வசர தகொவொவில் நடக்கவுள்ள இந்ே 

விழொவிை்கு, இது 50-ஆவது ஆண்டு என்கிை சிைப்பு அம்ைமும் உள்ளது. தகொவொ 

ைரவ்தேைே் திசரப்பட விழொவில் நடிகர ்ரஜினிக்கு ICON OF GOLDEN JUBILEE OF #IFFI2019 

என்கிை சிைப்பு விருது வழங்கப்படுகிைது.இேசன மே்திய சுை்றுைச்ூழல், வனம், 

பருவநிசல மொை்ைம், ேகவல் ஒலிபரப்புே் துசைகளின் அசமைை்ர ்பிரகொஷ் ஜொவதடகர ்

வேரிவிே்ேொர.்   
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அறிவியல் மசய்திகள் 

 

சந்திரயான்-2 நிலவில் மிக அரிய வாயு கண்டுபிடிப்பு 

நிலவின் வேன் துருவே்சே ஆய்வு வைய்ய இஸ்தரொ அனுப்பிய ைந்திரயொன்-2 

விண்கலே்தில் இருந்து பிரிந்து வைன்ை ஆரப்ிட்டரில் உள்ள தைஸ்-2 என்ை கருவி, 

நிலவில் இருக்கும் வொயுக்கசள ஆரொய்ந்து ேகவல் அனுப்பும் பணிசய 

வேொடங்கியுள்ளது.இந்ே ஆரப்ிட்டரில் சவக்கப்பட்டிருக்கும் தைஸ் 2 கருவி, நிலவின் 

புைக்கொை்று மண்டலே்தில் ஆரக்ொன் 40 என்ை வொயு சுமொர ்100 கி.மீ.ல் இருப்பசேக் 

கண்டறிந்து இஸ்தரொ சமயே்துக்கு வேரிவிே்துள்ளது. 

குறிப்பு  

நிலசவ சுை்றி வந்து ஆய்வு வைய்து வரும் இந்ே ஆொப்ிட்டரில், டிஎம்சி-2 (வடசரன் 

தகமரொ), எக்ஸ்தர ஸ்வபக்ட்தரொமீட்டொ ்(கிளொஸ்), சூரியைக்தி எக்ஸ்தர மொனிட்டொ ்

(எக்ஸ்.எம்.எஸ்.), ஆொப்ிட்டொ ்உயொ ்ேர தகமரொ (ஓ.வெை.்ஆொ.்சி.), இன்ஃப்ரொவரட் 

ஸ்வபக்ட்தரொமீட்டொ ்(ஐஐஆொஎ்ஸ்), இரடச்ட அதிொவ்சல தரடொொ ்(டி.எப்.எஸ்.ஏ.ஆொ.்) 

உள்பட 8 கருவிகள் இடம்வபை்றுள்ளன. 

இதில் இதுவசர டிஎம்சி-2, கிளொஸ், எக்ஸ்.எம்.எஸ்., ஓ.வெை.்ஆொ.்சி. ஆகிய கருவிகள் 

மூலம் மடட்ுதம ேகவல்கசளயும், புசகப்படே்சேயும் எடுே்து பூமிக்கு அனுப்பிவந்ே 

ஆொப்ிட்டொ,் பிைகு ஐஐஆொஎ்ஸ் கருவி மூலமும் புசகப்படம் எடுே்து அனுப்பியது 

குறிப்பிடே்ேக்கது. 
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மாநில மசய்திகள் 

 

ஜாரக்்கண்ட ்சட்டப்பபரசவத் பதரத்லில் புதிய வசதி 

• இந்தியே் தேரே்ல் வரலொை்றிதலதய முேன்முசையொக, ஜொரக்ண்ட் ைட்டப்தபரசவே் 

தேரே்லில் புதிய வைதி ஒன்று அறிமுகம் வைய்யப்படவுள்ளது.அேன்படி நொட்டிதலதய 

முேன்முசையொக வயேொனவரக்ள் மை்றும் மொை்றுே் திைனொளிகள் ேபொல் வொக்கு 

முசையில் வொக்களிக்கும் வைதி ஜொரக்ண்ட் ைட்டப்தபரசவே் தேரே்லில் அறிமுகம் 

வைய்யபப்ட்ட உள்ளது. 

• இதுவசர கொவலரக்ள் மை்றும் தேரே்ல் பணிகளில் ஈடுபடும் அரசு ஊழியரக்ளுக்கு 

மட்டும்ேொன் ேபொல் வொக்கு முசையில் வொக்களிக்கும் வைதி இருந்து வந்ேது என்பது 

குறிப்பிடே்ேக்கது.   

 

ஒப்பந்தம்  

 

இந்தியா, மஜர்மனி இசடபய  முக்கிய ஒப்பந்தம்  

• புதுதில்லியில் இந்தியொ, வஜரம்னி இசடயிலொன 5-ஆவது ஆதலொைசனக் 

கூட்டம் தில்லியில் உள்ள செேரொபொே் இல்லே்தில் நசடவபை்ைது. 

• இதில் பிரேமர ்நதரந்திர தமொடி மை்றும் வஜரம்னி அதிபர ்ஏஞ்ைலொ மை்றும் இரு 

நொடுகசளை ்தைரந்்ே முக்கிய அதிகொரிகள் உள்ளிட்தடொர ்பங்தகை்ைனர.். 

பின்னர ்இரு நொடுகளுக்கும் இசடதய கிட்டே்ேட்ட 20 முக்கிய ஒப்பந்ேங்கள் 

சகவயழுே்திடப்பட்டன. 

• குறிப்பொக  வரே்்ேகம்,பருவநிசல மொை்ைம், பயங்கரவொே ஒழிப்பு உள்ளிட்ட 

அம்ைங்கள் ,தபொக்குவரே்து, திைன் தமம்பொடு, பசுசம நகரப்்புை இயக்கம் 

மை்றும் வையை்சக நுண்ணறிவு தபொன்ை புதிய துசைகளில் இரு நொடுகளின் 

இசடயிலொன பங்களிப்பு குறிே்து முடிவவடுக்கப்பட்டது.. வேொடரந்்து 

இருநொடுகள் இசடதய, விண்வவளி, விமொனப் தபொக்குவரே்து, கடல்ைொர ்

வேொழில்நுட்பம், மருே்துவம், கல்வி உள்ளிட்ட துசைகளில் ஒப்பந்ேங்கள் 

சகவயழுே்ேொகின. 
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