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ஜூலை – 17 

TNPSC துளிகள் 

❖ பாலின மாற்று அறுவை சிகிசவ்ச மமற்ககாள்ளும் மூன்றாம் பாலினத்தைரக்ளுக்கு 

ரூ.1.5 இலடச்ம் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என்று பீகார ்மாநில அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

o பீகார ் அரசு கூடுதலாக கின்னார ் கல்யான் ைாரியத்வதயும் (மூன்றாம் 

பாலினத்தைர ்நல ைாரியம்) அவமக்கவிருக்கின்றது. 

❖ பாகிஸ்தான் அரசு இந்திய விமானங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த தவடவய நீக்கி 

விமானப் மபாக்குைரதத்ிற்காகத் தனது ைான்ைழிப் பாவதவயத் திறந்துள்ளது. 2019 

ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி மாதத்தில் நவடகபற்ற பால்காட் விமானப் பவடத் 

தாக்குதவலத் கதாடரந்்து பாகிஸ்தான் தனது ைான்ைழிப் பாவதவயப் பயன்படுதத் 

இந்திய விமானங்களுக்குத் தவட விதித்திருந்தது. 

❖ ஒை்கைாரு ஆண்டும் பிரான்சு நாடு ஜூவல 14 ஆம் மததிவய மதசிய பிரான்சு தினமாக 

அனுசரிக்கின்றது. மமலும் இது பாஸ்வடல் தினம் என்றும் அவைக்கப்படுகின்றது. 

o இத்தினம் பாஸ்வடல் சிவறத் தகரப்்பின் நிவனவை அனுசரிக்கின்றது. மமலும் 

இத்தினம் 1789 ஆம் ஆண்டு ஜூவல 14 அன்று  பிகரஞ்சுப் புரட்சி 

கதாடங்கியவதயும் அனுசரிக்கின்றது. 

❖ “விஜய் நடவடிக்கக” வவற்றி வெற்றதின் 20வது ஆண்டு விழாக் வகாண்டாட்டங்ககைத் 

வதாடங்குவதற்காக 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூகை 14 அன்று ொதுகாெ்புத் துகற அகமசச்ர ்

ராஜ்நாத ்சிங் புது திை்லியிை் உை்ை ததசியெ் தொர ்நிகனவிடத்திை் வவற்றிச ்சுடகர 

ஏற்றினார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர ்20 முதை் 28 ஆம் தததி வகர தகாவாவின் ெனாஜியிை் இந்திய 

சரவ்ததசத் திகரெ்ெடத் திருவிழாவின்  (IFFI - International Film Festival of India) வொன் 

விழாெ் ெதிெ்பு நகடவெறவிருக்கின்றது. 2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்நிகழ்சச்ியானது 

நிரந்தரமாக தகாவாவிை் நகடவெறுகின்றது. 

o இந்த ஆண்டு நகடவெறும் நிகழ்சச்ியிை் ெங்காைர ்நாடு இரஷ்யா ஆகும். 

❖ தராமானியாகவச ் தசரந்்த கசதமானா ஹலீெ் என்ெவர ் அவமரிக்காவின் வசரீனா 

விை்லியம்ஸ் என்வகர இறுதிச ் சுற்றிை் 6-2, 6-2 என்ற கணக்கிை் வீழ்த்தி 2019 ஆம் 

ஆண்டின் மகைிர ்ஒற்கறயர ்விம்பிை்டன் ெடட்த்கத வவன்றுை்ைார.் 

o தற்வொழுது விம்பிை்டனிை் ஒற்கறயர ் ெட்டத்கத வவன்ற முதைாவது 

தராமானியராக கசதமானா ஹலீப் விைங்குகின்றார.் தமலும் இவர ் 2018 ஆம் 

ஆண்டிை் நகடவெற்ற பிவரஞ்சு ஓெனிலும் வவற்றி வெற்றுை்ைார.்  

❖ இந்தியத் வதாகைத் வதாடரப்ுத் துகற மற்றும் சரவ்ததசெ் வொருைாதார உறவுகை் 

மீதான ஆராய்சச்ிக்கான இந்திய மன்றம் (Indian Council for Research on International 

Economic Relations) ஆகியகவ வதாகைத ் வதாடரப்ுத் துகறயிை் அதிக முதலீடுககை 

ஈரெ்்ெதற்கு மைண்டி  இந்திய மாநிைங்கை் மற்றும் ஒன்றியெ் பிரததசங்களுக்கான 

அகைெ் ெடக்ட தயாரந்ிகைக் குறியீடக்ட தமம்ெடுதத்ுவதற்காக புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தம் ஒன்றிை் ககவயழுத்திடட்ுை்ைன. 

❖ சிங்கெ்பூர ் குடியரசின் அதிெரான ஹலிமாஹ் யக்தகாெ் என்ெவர ் இந்திய உசச் 

நீதிமன்றத்தின் முன்னாை் நீதிெதியான A.K.சிக்ரிவய சிங்கெ்பூர ் சரவ்ததச வணிக 

நீதிமன்றத்தின் (SIIC - Singapore International Commercial Court) சரவ்ததச நீதிெதியாக 

நியமிதத்ுை்ைார.் இவர ் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தததி இெ்வொறுெ்கெ 
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ஏற்கவிருக்கின்றார.் 

o இவருகடய ெதவிக் காைம் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 4 அன்று முடிவகடயும். 

தற்வொழுது SICC ஆனது 16 சரவ்ததச நீதிெதிககைக் வகாண்டுை்ைது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

அயல்நாட்டு மாணவரக்ளுக்காக இந்தியாவில் பயில்வவாம் திட்டம் 

❖ மத்திய மனித ைள மமம்பாடட்ுத் துவற அவமசச்கமானது, “இந்தியாவிை் ெயிை்தவாம் 

திட்டத்திை்” தயாகாெ் ெயிற்சியும் தசரக்்கெ்ெடட்ுை்ைது என்று மக்கைகவயிை் 

வதரிவிதத்ுை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவிை் நம்ெத் தகுந்த தயாகாெ் ெயிற்சிகயெ் வெறுவதற்கு வவைிநாடட்ு 

மாணவரக்கையும் வவைிநாட்டிலிருந்து தயாகாெ் ெயிற்சி வெற விரும்புெவரக்கையும் 

அனுமதிக்கின்றது. 

❖ மத்திய இகடநிகைக் கை்வி வாரியம் (Central Board of Secondary Education - CBSE), தன் கீழ் 

உை்ை ெை்ைிகைிை் சுகாதார மற்றும் உடற்ெயிற்சிக் கை்வியின் ஒரு ெகுதியாக 

தயாகாெ் ெயிற்சிகய ஏற்வகனதவ தசரத்த்ுை்ைது.  

 

பிரதம மந்திரியின் வவலலவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டம் 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் ஆகியைற்றுக்கு  

இவடப்படட் காலகட்டதத்ில் பிரதம மந்திரி மராஜ்கர ்புமராடச்கன் மயாஜனா (PMRPY - 

Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana) என்ற திட்டத்தின் கீை் ஒரு மகாடிக்கும் மமற்பட்ட 

பணியாளரக்ள் மைவலயில் இவணந்துள்ளனர.்  

 

❖ மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, கரந்ாடகா, குஜராத் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய 

மாநிைங்கைிலிருந்து 57 சதவிகிதம் நெரக்ை் வதாழிைாைர ் சக்தியிை் 

இகணந்துை்ைனர.் 

❖ PMRPY திடட்த்தின் கீழ், 3 ஆண்டுகளுக்கு அகனதத்ுத் துகறகைிலும் உை்ை அகனதத்ு 

தகுதி வாய்ந்த புதிய வதாழிைாைரக்ளுக்கும் வதாழிைாைர ் கவெ்பு நிதி மற்றும் 

வதாழிைாைர ் ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகியவற்றிற்கான ெணியைிெ்ெவரின் 

ஒடட்ுவமாத்தெ் ெங்கைிெ்பிகனயும் (12 சதவிகிதம் அை்ைது தகுந்தாற்தொை்) அரதச 
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வசலுத்துகின்றது. 

❖ PMRPY ஆனது தவகைவாய்ெ்கெ உருவாக்குவதற்காக ெணியைிெ்ெவரக்கை 

ஊக்குவிெ்ெகத தநாக்கமாகக் வகாண்டுை்ைது.  

 

GSLV மாக்  3 சந்திரயான் 2 விண்கலன் 

❖ ஜிஎஸ்எல்வி மாக் 3 ஏவு வாகனத்திை் ஏற்ெட்ட வதாழிை்நுட்ெக் தகாைாறு காரணமாக 

சந்திரயான் – 2 வசலுத்துதைானது தற்காலிகமாகக் ககவிடெ்ெட்டது. 

❖ இஸ்தராவின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மற்றும் சமீெத்திய விண்கைன் ஜிஎஸ்எை்வி மாக் – 

3 ஆகும். 

❖ இதுவகர இரண்டு முகற வசயற்ககக் தகாை்ககை வவற்றிகரமாக விண்ணுக்கு இது 

வகாண்டுச ்வசன்றுை்ைது. 

❖ இது பின்வருவனவற்றாை் இயக்கெ்ெடுகின்றது. 

o முக்கிய திரவ என்ஜின் 

o இரண்டு திட உந்துகைன்கை் 

o கிவரதயாவஜனிக் என்ஜின் 

❖ கிகரதயாவஜனிக்ஸ் என்ெது குகறந்த வவெ்ெநிகையிை் வொருடக்ைின் வசயை்ெடும் 

விதம் குறித்த அறிவியைாகும். 

❖ ஜிஎஸ்எை்வி விண்கைன்கை் அதிக எகடயுை்ை வசயற்ககக் தகாை்ககைத ் தாங்கி, 

விண்வவைியின் கதாவலதூர ெகுதிக்குப் ெயணிக்கும் திறன் வகாண்டது.  

 

 

கருக்கலலப்பு குறித்த நீதிப் வபராலண 

❖ கபண்களின் மகப்மபறு ைாய்ப்புகவளப் பயன்படுதத்ுைதற்கான  அைரக்ளின் 

உரிவமவய அனுமதிக்கும் மற்றும் கருக்கவலப்வப குற்றமற்றதாக அறிவிக்கக் 

மகாரும் நீதிப் மபராவணவய உசச் நீதிமன்றம் விசாரவணக்கு எடுதத்ுக் 

ககாண்டுள்ளது.  

❖ 1971 ஆம் ஆண்டின் மருத்துைக் கருக் கவலப்புச ்சட்டத்தின் படி (Medical Termination of 

Pregnancy), இந்தியாவில் கருத்தரித்து 20 ைாரங்களுக்குப் பின்பு கருவைக் கவலக்க 
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அனுமதிக்கப் படுைதில்வல. 

❖ MTP சட்டமானது திருமணமானெ் வெண்ககை அவரக்ைின் “திட்டமிடெ்ெடாத மற்றும் 

ததகவயற்ற கரெ்்ெத்கத” ககைக்க அனுமதிெ்ெதன் மூைம் அவரக்கைெ் 

ொதுகாக்கின்றது. ஆனாை் இது திருமணமாகாத வெண்களுக்கு நீட்டிக்கெ்ெடவிை்கை. 

 

சரவ்வதசத் தடுப்பூசித் திட்டம் - வதால்வி 

❖ உலக சுகாதார அவமப்பு மற்றும் யுனிகசப் ஆகியைற்றினால் மமற்ககாள்ளப்பட்ட 

ஆய்வின்படி, 2018 ஆம் ஆண்டில் சரை்மதச அளவில் 19.4 மில்லியன் குைந்வதகள் 

உயிரக்் காக்கும் தடுப்பூசிகவளப் கபறத் தைறியுள்ளனர.் 

❖ 19.4 மில்லியன் குைந்வதகளில் 11.7 மில்லியன் குைந்வதகள் 10 நாடுகளில் குவறந்த 

அளவிலும் தடுப்பூசிமயப் கபறாமலும் உள்ளனர.் அந்த  நாடுகளாைன: கநஜீரியா (3 

மிை்லியன்), இந்தியா (2.4 மிை்லியன்), ொகிஸ்தான் (1.4 மிை்லியன்). 

❖ கடந்த ஆண்டிை் சரவ்ததச அைவிை் 3,50,000 நெரக்ளுக்குத்  தட்டம்கம தநாய் ொதிப்பு 

ஏற்படட்ுை்ைது. இது 2017 ஆம் ஆண்கட விட இருமடங்காகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டிை் மிக அதிக அைவிை் தட்டம்கம ொதிெ்புககைக் வகாண்ட நாடு 

உக்கரன் ஆகும்.  

 

வதசியப் புலனாய்வு அலமப்பு (திருத்த) மவசாதா 

❖ மக்களவையானது 2019 ஆம் ஆண்டின் மதசியப் புலனாய்வு அவமப்பு (NIA - National 

Investigation Agency)  திருத்த மமசாதாவை நிவறமைற்றியுள்ளது.  

❖ பின்வரும் குற்ற வழக்குகை் NIA வினாை் விசாரகண வசய்ய முடியும். 

o ஆை் கடத்தை் 

o தொலி நாணயங்கை் மற்றும் வங்கிெ் ெணம் வதாடரெ்ான குற்றங்கை் 

o தகட வசய்யெ்ெட்ட ஆயுதங்கைின் உற்ெத்தி மற்றும் விற்ெகன 

o இகணய வழிக் குற்றம் 

o வவடி வொருை் சட்டம், 1908 -ன் கீழுை்ை குற்றங்கை் 

❖ இந்தியா முழுவதும், இதுதொன்ற குற்றங்ககை விசாரிெ்ெது வதாடரெ்ாக மற்ற காவை் 

துகற அதிகாரிககைெ் தொை NIA அதிகாரிகளும் அதிகாரங்கவளக் ககாண்டு 

இருப்பர.் 

❖ இந்த வழக்குககை விகரந்து விசாரிெ்ெதற்காக அதற்கான சிறெ்பு நீதிமன்றங்கை் 

அகமக்கெ்ெடும். நீதிெதிகைின் நியமனங்கை் இடமாறுதை்/தாமதம் ஆகியவற்றின் 

மூைம் இந்த வழக்குகள் தாமதமாகாது. 

❖ வவைிநாடுகைிை் உை்ை இந்தியரக்ைின் வசாதத்ுகை் மற்றும் இந்தியத ்

தூதரகங்களுக்கு எதிரான தீவிரவாத நடவடிக்கககை் குறிதத்ும் இந்த அகமெ்பு 

விசாரிக்கும்.  

NIA பற்றி 

❖ NIA ஆனது மத்திய தீவிரவாதத ் தடுெ்புச ் சட்ட அமைாக்க அகமெ்ொக 

வசயை்ெடுவதற்கு 2008 ஆம் ஆண்டிை் அகமக்கெ்ெடட்து. 
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❖ மாநிைங்கைிை் இருந்து சிறெ்பு அனுமதி இை்ைாமை் மாநிைங்கைிை் தீவிரவாதம் 

வதாடரெ்ான குற்றங்ககை விசாரிக்க இந்த அகமெ்புக்கு அதிகாரம் உை்ைது.  

 

வதசிய டிஜிட்டல் சுகாதார சசயல்திட்டம் 

❖ மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல்ைாை்வுத் துவற அவமசச்ர ் ஹரஷ்் ைரத்்தன் 

மதசிய டிஜிட்டல் சுகாதார கசயல்திட்ட அறிக்வகவயப் பல்மைறு தரப்பினரிடமிருந்து 

கருதத்ுகவளப் கபறுைதற்காகப் கபாது கைளியில் கைளியிடட்ுள்ளார.் 

❖ இது மதசிய அளவில் ஒன்றிவணக்கப்படட் சுகாதார அவமப்வப ஏற்படுதத்ுைவத 

மநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. 

❖ ஆயுஷ்மான் பாரத் மயாஜனா, மகப்மபறு குைந்வதகள் நலம், நிக்சாய் மபான்ற 

திட்டங்களில் இருந்து கபறப்படட் தரவுகள் சுகாதார மசவைகவள ைலுைான மற்றும் 

திறவமயான முவறயில் ைைங்க மசகரிக்கப்படட்ு கண்காணிக்கப் படவிருக்கின்றன.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

கடந்த 30 ஆண்டுகளிை் சீனாவின் வமாசமான வளரச்ச்ிக் குலறவு 

❖ இந்த ஆண்டின் இரண்டாைது காலாண்டில் சீனாவின் கபாருளாதார ைளரச்ச்ி 6.2 

சதவிகிதமாகக் குவறந்துள்ளது. 

 
❖ உலகின் இரண்டாைது மிகப்கபரிய கபாருளாதார நாடான சீனாவின் கடந்த 27 

ஆண்டுகளில் மிகவும் மமாசமான கபாருளாதார ைளரச்ச்ி இதுைாகும். 

❖ இது அகமரிக்காவுடனான ைரத்்தகப் மபார ் மற்றும் மமாசமான உலகளாவிய மதவை 

ஆகியைற்றின் விவளைாக நிகை்ந்துள்ளது.  

 

மாநிைச ்சசய்திகள் 

அகல்யாபாய் வ ால்கர் சரவ்வதச விமான நிலலயம் 

❖ மத்தியெ் பிரததசத்தின் இந்தூரிை் உை்ை ததவி அகை்யாொய் தஹாை்கர ் சரவ்ததச 

விமான நிகையத்திலிருந்து முதைாவது சரவ்ததச விமானம் 153 ெயணிகளுடன் 
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துொய்க்கு புறெ்ெடட்ுச ்வசன்றது. 

❖ இது கடவுச ்சீடட்ு (இந்தியாவிற்குை் நுகழதை்) விதிகை், 1950-ன் விதி 3ன் துகண விதி 

(b)ன் கீழ் 2019 ஆம் ஆண்டு தம மாதத்திை் சரவ்ததச விமான நிகையமாக 

அறிவிக்கெ்ெட்டது. 

❖ இந்த விமான நிகையம் மராத்தியெ் தெரரசின் தஹாை்கர ் வம்சதக்தச ் தசரந்்த 

இந்தூரின் மகாராணி அகை்யா ொய் தஹாை்கரின் நிகனவாகெ் 

வெயரிடெ்ெடட்ுை்ைது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஆலன் தூரிங் 

❖ இரண்டாம் உைகெ் தொரின் தொது குறிமுகற நீக்க வை்லுநராக இருந்த ஆைன் தூரிங் 

என்ெவரின் உருவத்கத பிரிட்டனின் புதிய 50 பவுண்ட் ெணத்திை் வொறிெ்ெதற்காக 

இங்கிைாந்து வங்கியினாை் அைர ்ததரந்்வதடுக்கெ்ெடட்ுை்ைார.் 

 

❖ ெழகமயான பிரிட்டீஷ் சடட்த்தின் கீழ் அவருகடய ஓரினச ் தசரக்்ககக் 

குற்றத்திற்காக அவருக்குத் தண்டகன விதிக்கெ்ெடட்ு அதன் மூலம் ஏற்பட்ட 

அைருவடய துயரமான இறெ்பிற்குெ் பின்பு ெத்தாண்டுகை் கழிதத்ு இந்த முக்கியமான 

அறிவிெ்பு வவைியிடெ்ெடட்ுை்ைது. 

❖ 2013 ஆம் ஆண்டிை் இவர ் இறந்த பின்பு இரண்டாம் எலிசவெத் அரசியிடமிருந்து 

கருவண மன்னிெ்பிகனெ் வெற்றார.் 

❖ இவருகடய தூரிங் இயந்திரங்கை் வஜரம்னின் நாஜிெ் ெகடகைின் மீது அழுத்தம் 

வசலுத்துவதற்கு தநச நாடுகளுக்கு உதவியது. 

❖ அறிவியை் துகறயிை் இவருகடய தகைசிறந்தப் ெங்கைிெ்புகளுக்காக கணினி 

அறிவியை் மற்றும் வசயற்கக நுண்ணறிவு ஆகியவற்றின் தந்கத என்று இைர ் 

அறியெ்ெடுகின்றார.் 
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