•
•

ஜூலை – 18

TNPSC துளிகள்
❖

இந்திய விமான நிலையங் கள் ப ாருளாதார ஒழுங் குமுலை ஆலையத் (திருத்த)
மச ாதா, 2019 ஆனது மாநிைங் களலையாை் நிலைசைை் ை ் ட்டது. இது மக்களலையிை்
நிறைவேை் ைப் பட வேண்டி நிலுலையிை் உள் ளது.
o

இது

முக்கியமான

விமான

நிலையங் களிை்

ைருடாந்திர

எை்ைிக்லகறை தை் ப ாழுது உள் ள 15 இைட் த்திை் கு ்

யைிகளின்

திைாக 35 இைட் மாக

ைலரயறுக்கின்ைது.
❖

ஒ ானியாவின் 500 தீவுகளில் ஒன்ைான
பகாை்ட

ர்ைசத

ைாவு தீவுக் கூட்டமானது 121 நாடுகலளக்

சூரிய ஒளிக் கூட்டிலைவிை் (International Solar Alliance - ISA) 76ைது

நாடாக இலைந்துள் ளது. ISA ஆனது இந்தியா மை் றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகளாை்
கூட்டாக இலைந்து 2015 ஆம் ஆை்டிை் பதாடங் க ் ட்டது. இது குறித்து சமலும்
அறிந்து

பகாள் ள

இங் சக

ப ாடுக்கவும்

https://www.tnpscthervupettagam.com/international-solar-alliance/.
❖

மத்திய சுை் றுைாத் துலை அலம ் கத்தின் “உன்னுலடய வியக்கத் தகுந்தைை் லைக்
கை்டறிதை் ” என்ை பிர ் ாரமானது 2019 ஆம் ஆை்டின்

சிபிக் - ஆசிய ்

யை

மன்ைத்தின் (Pacific Asia Travel Association - PATA) தங் க விருலத பைன் றுள் ளது.
o

இந்த ் பிர ் ாரம் “ ந்லதயிடை் – அரசின் முதன்லமப்

யை இைக்கு” என்ை

பிரிவின் கீழ் இந்த விருலத பைன்றுள் ளது.

தேசியச் சசய் திகள்
மத்தியப் பல் கலலக் கழகங் கள் (திருத்த) மச ோதோ, 2019
❖

மத்திைப் பல் கறலக் கழகங் கள் (திருத்த) மவ ாதா, 2019 ஆனது நாடாளுமன்ைத்தின்
இரு அறேகளாலும் நிறைவேை் ைப் பட்டது.

❖

❖

இது பல் வேறு மாநிலங் களில் கை் பித்தல் மை் றும் ஆராை் சி
்
ஆகிைேை் றிை் காகப்
பல் கறலக்

கழகங் கறள

ஏை் படுத்த

ேழிேறக

கழகங் கள்

ட்டம் , 2009ஐ திருத்த முறனகின்ைது.

ச ை் யும்

மத்திைப்

பல் கறலக்

இந்த மவ ாதா ஆந்திரப் பிரவத த்தில் இரண்டு மத்திைப் பல் கறலக் கழகங் களின்
உருோக்கத்திை் கு ேழிேறக ச ை் கின்ைது.

❖

o

ஆந்திரப் பிரவத

மத்திைப் பல் கறலக் கழகம்

o

ஆந்திரப் பிரவத

மத்திைப் பழங் குடியினப் பல் கறலக் கழகம்

இதன் மூலம் , வகாோறேத் தவிர இந்திைாவில் உள் ள அறனத்து மாநிலங் களும்
மத்திைப் பல் கறலக் கழகங் கறளக் சகாண்டு இருக்கின்ைன.

“இலையதள
❖

ோத்தி” திட்டம்

கூகுள் இந்திைாவின் “இலையதள

ாத்தி” என்ை திட்டமானது தை் ப ாழுது

ஞ் ா ்

•
•

மை் றும் ஒடி ாலையும் இத்திட்டத்தில் இலைத்துள் ளது.
❖

இது 2015 ஆம் ஆை்டிை் டாடா அைக்கட்டலளயுடன் இலைந்து ஏை் டுத்த ் ட்டது.

❖

இந்தத் திட்டம் இலைய தளத்லத எை் ைாறு

யன் டுத்த சைை்டும் என்று கிராம ் புை

ப ை்களுக்கு கை் வியறிவு அளி ் லத சநாக்கமாகக் பகாை்டுள் ளது.
❖

இது தை் ப ாழுது 20 மாநிைங் களிை் ப யை் ட்டுக் பகாை்டிருக்கின்ைது.

குல் பூஷன் ஜோதவ் – பன்னோட்டு நீ திமன்றம்
❖

இந்திை

உளோளி

தண்டறனக்கான

என்று

குை் ைம்

உத்தரறே

மறு

ாட்டப் பட்ட
ஆை் வு

குல் பூஷன்

ச ை் யுமாறு

ஜாதே்

பன் னாட்டு

என்பேரின்
நீ திமன்ைம்

(International Court of Justice - ICJ) பாகிஸ்தாறன அறிவுறுத்தியுள் ளது. இந்நீதி மன்ைம்
இேரின் தூக்கு தண்டறனறையும் நிறுத்தி றேத்துள் ளது.
❖

ICJ ஆனது எே் ேளவு விலரவிை் இந்திைாோனது தூதரக ரீதியிை் இைலர ்

ந்தி ் லத

அனுமதிக்க சைை்டும் என்று இஸ்ைாமா ாத்லதக் சகட்டுக் பகாை்டுள் ளது.
❖

1963 ஆம் ஆண்டின் தூதரக உைவுகள் மீதான வியன்னா ஒ ் ந்தத்தின் விதி 36-ஐ
மீறியுள் ளதாக

❖

ாகிஸ்தான் மீது குை் ைம்

2016 ஆம் ஆை்டிை்

ாட்ட ் ட்டுள் ளது.

ாகிஸ்தான் இராணுைம் இைலர வி ாரலைக்கு எடுத்துக்

பகாை்டவுடன், அது குறித்த தகைலை உடனடியாக இந்தியாவிடம்

பதரிவிக்க

ாகிஸ்தான் தைறியது.

ICJ பற் றி

❖

ICJ ஆனது பநதர்ைாந்தின் தி சேக்கிை் அலமந்துள் ளது.

❖

இது 1945 ஆம் ஆை்டிை் ஏை் டுத்த ் ட்டது.

❖

இது

ஐக்கிய

நாடுகள்

ப ாது ்

ல

மை் றும்

ாதுகா ் பு

அலையினாை்

சதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட 15 நீ தி திகலளக் பகாை்டுள் ளது. இைர்களின்

தவிக் காைம் 9

ஆை்டுகளாகும் .
❖

இந்திய உ ்

நீ திமன்ைத்தின் முன்னாள் நீ தி தியான தல் வீர்

ஆை்டு முதை் ICJை் நீ தி தியாக உள் ளார்.

ை்டாரி 2012 ஆம்

•
•

ச ொருளொேொரச் சசய் திகள்
15வது நிதி ஆலையத்தின் பதவிக் கோலம் - நீ ட்டிப் பு
❖

பிரதமர் நவரந்திர வமாடி தறலறமயிலான மத்திை அறம ் ரறேைானது 15ேது நிதி
ஆறணைத்தின் பதவிக் காலத்றத 2019 ஆம் ஆண்டு நேம் பர் 30 ஆம் வததி ேறர
நீ ட்டித்துள் ளது.

❖

உள் நாட்டுப்
உள் ளடக்க

பாதுகாப் பு
நிதி

மை் றும்

பாதுகாப் பு

ஆறணைத்தின்

ஆகிைேை் றிை் கான

பரிந்துறரகளின்

ேரம் றப

நிதிகறளயும்
மத்திை

அரசு

விரிவுபடுத்தியுள் ளது.
❖

2014-19
பல் வேறு

ஆகிை
நிதி

ஆண்டுகளுக்கு
மை் றும்

பட்சஜட்

இறடப் பட்ட

காலத்தில்

சீர்திருத்தங் கள்

அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட

காரணமாக

இந்த

நீ ட்டிப் பு

ேழங் கப் பட்டுள் ளது.
நிதி ஆலையம் பற் றி

❖

15ேது நிதி ஆறணைமானது குடிைரசுத் தறலேரின் ஆறணைால் 2017 ஆம் ஆண்டு
நேம் பர் மாதத்திை் N.K. சிங் தலைலமயிை் அலமக்க ் ட்டது.

❖

இது 2020 ஆம் ஆை்டு ஏ ் ரை் மாதம் முதை் 2025 ஆம் ஆை்டு மார் ் மாதம் ைலரயிைான
5 ஆை்டு காைகட்டத்திை் கு மத்திய மை் றும் மாநிைங் களுக்கிலடசயயான நிதிப்
ங் கீடுகளுக்கான விதிமுலைகள் குறித்து முடிபைடுக்கும் .

சுற் றுச்சூழை் சசய் திகள்
கோன மயில் மற் றும் வரகுக் சகோழி
❖

பின் ேரும் பைறேகறளப் பாதுகாப் பதை் காக ஒரு அே ர பதிசலதிர்ப்புத் திட்டத்றத
உருோக்குேதை் காக

ஒரு

உைர்

நிறலக்

குழுறே

இந்திை

உ ்

நீ திமன்ைம்

அறமத்துள் ளது.

❖

o

கான மயில் (அர்டிவைாடிஸ் றநகிரிச ப் ஸ்)

o

ேரகுக் வகாழி (ற பிவைாறடட்ஸ் இண்டிகஸ்)

கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இந்த இரண்டு பைறேகளின் எண்ணிக்றகயும் 80

தவிகித

அளவிை் கு வேகமாக வீழ் சி
் ைறடந்துள் ளது. இறே தை் வபாது மறைந்து வபாகும்
நிறலயில் உள் ளன.

•
•

❖

ேரகுக் வகாழி (Lesser Florican) என்பது 500 – 750 கிராம் எறட சகாண்ட உலகின்
பைறேகளில் மிக ் சிறிை மயில் ேறக பைறேைாகும் .

❖

கான மயிலானது (Great Indian Bustard) IUCN சிை ் பு ்

ட்டியலிை் மிக அருகிய இனமாக ்

ட்டியலிட ் ட்டுள் ளது.

உலகில் உைவுப் போதுகோப் பு மற் றும் ஊட்ட ் த்தின் நிலல
❖

ஐக்கிை நாடுகள் உணவு & வேளாண் அறமப் பு (FAO - UN Food and Agriculture Organization)
மை் றும் உைக சுகாதார அலம ் பு (WHO - World Health Organization) உள் ளிட்ட இதர ஐ.நா.
அலம ் புகள் இலைந்து “உைகிை் உைவு ்

ாதுகா ் பு மை் றும் ஊட்ட ் த்து குறித்த

நிலை” என்ை ஒரு அறிக்லகலய பைளியிட்டுள் ளன.

❖

உைவு இை் ைாமை்

ட்டினியாை் ைாடும் மக்களின் எை்ைிக்லகயானதுத் பதாடர்ந்து

மூன்று ஆை்டுகளாக அதிகரித்துள் ளது. தை் வபாது 820 மிை் லியனுக்கும் சமைான
மக்கள்
❖

ட்டினியாை் ைாடுகின்ைனர்.

உைகிை் ைளர் சி
் க் குன்றிய 10 குழந்லதகளிை் 9 குழந்லதகள் ஆ ் பிரிக்கா மை் றும்
ஆசியாவிை் உள் ளனர். ஆ ் பிரிக்காவிை் 39.5

தவிகித குழந்லதகளும் ஆசியாவிை் 54.9

தவிகிதக் குழந்லதகளும் ைளர் சி
் குன்றியைர்களாக உள் ளனர்.
❖

இந்தியாவிை் ஊட்ட ் த்துக் குலை ாடு உலடயைர்களின் எை்ைிக்லகயானது 200406 ஆம் ஆை்டிை் 253.9 மிை் லியனிலிருந்து 2016-18 ஆம் ஆை்டிை் 194.4 மிை் லியனாகக்
குலைந்துள் ளது.

❖

இந்தியாவிை் ைறுலமக் குலைவு விகிதம் 1987 ஆம் ஆை்டிை் 48.9
ஆம் ஆை்டிை் 21.2

தவிகிதமாகவும் 2011

தவிகிதமாகவும் 2015 ஆம் ஆை்டிை் 13.4

தவிகிதமாகவும்

இருந்தது.

மொநிைச் சசய் திகள்
மகோரோஷ்டிரோவில் உயிர் நீ த்த இரோணுவ வீரர்களுக்கு 1 சகோடி ரூபோய்
❖

எல் றலயில் வத ப் பணியின் வபாது உயிர் நீ த்த மகாராஷ்டிராறே ் வ ர்ந்த இராணுே
வீரர்கள் மை் றும் மாை் றுத் திைனாளி வீரர்களின் குடும் பங் களுக்கு ேழங் கப் படும்

•
•

நிதியுதவி அதிகரிப் பிை் கு அம் மாநில அரசு ஒப் புதல் ேழங் கியுள் ளது.
❖

உயிர் நீ த்த இராணுே வீரர்களின் குழந்றதகளுக்கு ேழங் கப் படும் இழப் பீட்டுத்
சதாறகைானது 25 இலட் த்திலிருந்து 1 வகாடிைாக அதிகரிக்கப் பட்டுள் ளது.

❖

இது

2019

ஆம்

ஆண்டு

ஜனேரி

01

ஆம்

வததியிலிருந்து

ச ைல் படுத்தப் பட

இருக்கின்ைது.
❖

இந்த முடிவு மத்திைப் பிரவத ம் உள் ளிட்ட சில மாநிலங் கள் மை் றும் மத்திை அரசினால்
அறிவிக்கப் பட்ட வமம் பட்ட இழப் பீடுகறளப் பிரதிபலிக்கின்ைது.

பிர ைமொனவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
ங் கீத நோடக நிறுவனத்தின் வருடோந் திர விருதுகள்
❖

ங் கீத நாடக நிறுேனம் 2018 ஆம் ஆண்டிை் கான பின் ேரும் மூன்று பிரிவுகளில்
விருதுகறள அறிவித்துள் ளது.

சங் கீே நொடக நிறுவனே்தின் தேொழலம விருதுகள்

❖

இது உைரிை மை் றும் அரிதான ஒரு சகௌரே விருதாகும் . எப் வபாதும் இந்த விருறதப்
சபறும் நபர்களின் எண்ணிக்றக 40 ஆக நிர்ணயிக்கப் பட்டுள் ளது.
o

ஜாகிர் ஹுற ன் (தவபலா கறலஞர்)

o

வ ானல் மான்சிங் (நடனக் கறலஞர்)

o

ஜதீன் வகாஸ்ோமி (பயிை் சிைாளர்)

o

கல் ைாண சுந்தரம் பிள் றள (பரத நாட்டிைக் கறலஞர்)

சங் கீே நொடக நிறுவன விருதுகள் (அகொடமி புரஸ்கர்)

❖

நிகழ் தது
் க் கறலகள்
பழங் குடியின இற

❖

பிரிவில்

இற , நடனம் , நாடகம் , பாரம் பரிைம் , நாட்டார்/

ஆகிை துறைகளில் 44 கறலஞர்கள் வதர்ந்சதடுக்கப் பட்டுள் ளனர்.

இந்த விருது கறலகளில் நீ டித்து விளங் கும் தனிநபரின் பணி மை் றும் பங் களிப் புகறள
அங் கீகரிப் பதை் காக 1952 ஆம் ஆண்டு முதல் ேழங் கப் படுகின்ைது.

❖

இந்த விருதுகள் இந்திைக் குடிைரசுத் தறலேரால் விருது ேழங் குேதை் கான சிைப் பு
விழாவின் வபாது ேழங் கப் படவிருக்கின்ைன.

❖

2018 ஆம் ஆண்டில் விருது சபை் ைேர்கள் : பரத நாட்டிைத்திை் காக ராதா ஸ்ரீதர்,
மணிப் பூரி நடனத்திை் காக அஹம் லட்சுமி வதவி, நாடக ஆசிரிைருக்காக ராஜீே் நாைக்
மை் றும் நாட்டுப் புை இற க்காக மாலினி அோஸ்தி.

உஸ்ேொே் பிஸ்மில் லோஹ் கொன் யுவ புரஸ்கர்ஸ்

❖

நிகழ் தது
் க்

கலையிை் ,

திைலமயாளர்கலளக்

அைரைருலடய

துலையிை்

பகௌரவி ் தை் காக

40

சிைந்து

ையதிை் குக்

விளங் கும்
கீழுள் ள

கலைஞர்கள் இந்த விருதுக்குத் சதர்ந்பதடுக்க ் ட்டுள் ளனர்.
❖

ங் கீத நாடக நிறுைனத்தின் தலைைர் இந்த விருதுகலள ைழங் குகின்ைார்.

32

இளம்
இளம்

•
•

முக்கிய தினங் கள்
ர்வசத
❖
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சபண் கல் விக்காகப் பணிைாை் றும் பாகிஸ்தாறன ் வ ர்ந்த புகழ் சபை் ை ஆர்ேலரான
மலாலா யூ ப் ாை் என்பேறர சகௌரவிப் பதை் காக ஜூறல 12 ஆம் வததிறை

ர்ேவத

மலாலா தினமாக ஐக்கிை நாடுகள் அறிவித்துள் ளது.
❖

சபண் கல் வியின் மீதான மலாலாவின்

நிறலப் பாட்டின் காரணமாக 2012 ஆம்

ஆண்டில் தலிபான்கள் இேறர ் சுட்டனர்.
❖

இேர் அதிலிருந்து மீண்டு உயிர் பிறழத்து, தை் சபாழுது சபண் கல் விக்கான

ர்ேவத த்

தூதுேராக உள் ளார்.
❖

2014 ஆம் ஆண்டில் அறமதிக்கான வநாபல் பரிற

சேன்ை இளம் ேைது சேை் றிைாளர்

இேராோர். அப் வபாது இேருறடை ேைது 17.
❖

அந்த ஆண்டின் அறமதிக்கான வநாபல் பரிற
உரிறமகள்

நல ஆர்ேலரான றகலாஷ்

இந்திைாறே ் வ ர்ந்த குழந்றத

த்ைார்த்தி என்பேருடன் இேர் பகிர்ந்து

சகாண்டார்.
❖

இேர் 2013 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 12 அன்று சபண் கல் விக்காக ஐ.நா.வில் தனது
புகழ் சபை் ை சிைப் பு உறரறை நிகழ் த்தினார்.

கோமரோஜரின் 117வது பிறந் த தினம் – ஜூலல 15
❖

தமிழ் நாட்டின் முன்னாள் முதல் ேரான மறைந்த K. காமராஜரின் 117ைது பிைந்த
தினமான ஜூலை 15 அன்று, அைருலடய மைிமை்ட த்லத தமிழ் நாடு முதை் ைர்
திைந்து லைத்தார்.

❖

அேரது மைிமை்ட ம் விருதுநகரிை் கட்ட ் ட்டுள் ளது.

❖

2006 ஆம் ஆை்டு அ ் ச ாலதய முதை் ைர் கலைஞர் காமராஜரின் பிைந்த தினமான
ஜூலை 15 ஆம் சததிலய “கை் வி ைளர் சி
் தினமாக” அறிவித்தார்.

❖

2006 ஆம் ஆை்டு முதை் இத்தினம் “கை் வி ைளர் சி
் தினமாக” அனு ரிக்க ் டுகின்ைது.

---------------

