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செப்டம்பர் – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டில், உத்தரப் பிரததசத்தின் கிரேட்டே ் ந ொய்டொவில் உள்ள புத்த 

சேவ்ரதசச ் சுற்றுப்பொதத வழித்தட தமதொனதத்ில் தனது முதல் MotoGP உலக 

சொம்பியன்ஷிப் ப ்தயதத்ிதன இ ்தியொ  டத்த உள்ளது. 

❖ நதொழிலதிபே ் ேத்தன் டொடொ, உசச்  ீதிமன்ற முன்னொள்  ீதிபதி K.T.தொமஸ், 

மக்களதவயின் முன்னொள் துதண சபொ ொயகே ்கேியொ முண்டொ ஆகிரயொே ்PM CARES 

 ிதியின் அறங்கொவலேக்ளொக  ியமிக்கப்பட்டுள்ளனே.் 

❖ இ ்தியொ மற்றும் அநமேிக்கொ ஆகிய  ொடுகளின் கடரலொேக் கொவல்பதடயினே,் 

நசன்தனக் கடற்கதேயில்  தடநபற்ற மொநபரும் அபியொஸ் பயிற்சி அல்லது 

அபயொஸ் கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்ரகற்றனே.் 

 

தேசியெ ்செய்திகள் 

முக்கிய காரீஃப் பருவப் பயிரக்ளின் உற்பே்தி குறிே்ே முேலாவது முன்கூட்டிய 

மதிப்பீடுகள் 

❖ முக்கிய கொரீஃப் பருவப் பயிேக்ளின் உற்பத்திக்கொன முதல் முன்கூட்டிய 

மதிப்பீடுகதள மத்திய அேசு நவளியிட்டுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் நவளியிடப்பட்ட மதிப்பீடுகள்  ொட்டில் 149.92 மில்லியன் டன் உணவு 

தொனியங்கள் உற்பத்தி நசய்யப்படும் என்று கணித்துள்ளது. 

❖ இது 2022-23 கொேீஃப் பருவத்திற்கொன இலக்கொன 163.15 மில்லியன் டன் மற்றும் கட ்த 

கொேீஃப் பருவத்தில் (2021) உற்பத்தியொன 156.04 மில்லியன் டன் உற்பத்திதய விட 

குதறவொகும். 

❖ கட ்த கொரீஃப் பருவத்தில் பதிவொன நமொத்த கொரீஃப் உணவு தொனிய உற்பத்தி 150.58 

மில்லியன் டன்களொக இரு ்தது. 

❖ அேிசி உற்பத்தியொனது 104.99 மில்லியன் டன்களொகப் பதிவொகும் என எதிேப்ொேக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2016-17 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020-21 ஆம் ஆண்டு வதேயிலொன கட ்த ஐ ்து 

ஆண்டுகளில் பதிவொன கொேீஃப் பருவ அேிசியின் சேொசேி உற்பத்திதய விட இது 4.40 

மில்லியன் டன்கள் அதிகமொகும். 

❖ இருப்பினும், கட ்தப் பருவத்தில் 111.76 மில்லியன் டன் ஆக பதிவொன உற்பத்திதய விட 

இது 6 சதவீதம் குதறவொகும். 

❖ மக்கொசர்சொள உற்பத்தியொனது 23.10 மில்லியன் டன்கதள எட்டும் என எதிேப்ொேக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ எண்நணய் வித்துக்களின் உற்பத்தியொனது 23.57 மில்லியன் டன்களொக இருக்கும் என 

எதிேப்ொேக்்கப்படுகிறது. 

❖ நமொத்தப் பருப்பு உற்பதத்ியொனது 8.37 மில்லியன் டன்கதள எட்டும் என எதிேப்ொேக்்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2022-23 ஆம் ஆண்டில் நமொத்த கரும்பு உற்பத்தி 465.05 மில்லியன் டன்கதள எட்டும் 

என்று எதிேப்ொேக்்கப் படுகிறது. 

❖ இது சேொசேி கரும்பு உற்பத்தியொன 373.46 மில்லியன் டன்கதள விட 91.59 மில்லியன் 
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டன்கள் அதிகமொகும். 

 

 

மருே்துவச ்ொேனங்களுக்கான ஏற்றுமதி தமம்பாட்டுச ்ெபப 

 

❖ புதிய ஏற்றுமதி ரமம்பொட்டுச ் சதபயொனது, உத்தரப் பிரததசத்தின் கிரேட்டே ்

ந ொய்டொவில் உள்ள யமுனொ விதேவுச ் சொதல நதொழில்துதற ரமம்பொட்டு 

ஆதணயத்தில் (YEIDA) தனது ததலதமயகத்திதன  ிறுவ உள்ளது. 

❖ அதன் பிேொ ்திய அலுவலகங்கள் விசொகப்பட்டினம் மற்றும் தைதேொபொத் ஆகிய 

இடங்களில் அதமய உள்ளன. 

❖ இது அேசு மற்றும் மருத்துவச ்சொதனங்கள் துதறயில் இரு ்து  ியமனம் நசய்யப்படட் 

மற்றும் ரதே ்்நதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினேக்ள் ஆகிரயொே ்இடம் நபற்ற ஒரு  ிேவ்ொகக் 

குழுவினொல் ரமற்பொேத்வயிடப்படும். 
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❖ ஏற்றுமதி ரமம்பொட்டுச ்சதபயொனது உலகளொவியச ்ச ்ததயில் மருத்துவ சொதனங்கள் 

மீதான ஏற்றுமதிதய ரமம்படுத்துவதற்கொக பல்ரவறு முயற்சிகதள ரமற்நகொள்வதன் 

மூலம் அவற்றின் ரமம்பொட்டிற்கு உதவும். 

❖ இது வேத்்தகம் மற்றும் நதொழில்துதற அதமசச்கத்தின் கீழொன மரு ்துத் துதறயின் 

கீழ் இயங்கும். 

❖ 2022 ஆம்  ிதியொண்டில் ரூ.23,766 ரகொடி மதிப்புள்ள மருத்துவச ்சொதனங்கதள இ ்தியொ 

ஏற்றுமதி நசய்துள்ளது. 

❖ இது மு ்ததய ஆண்டில் ரமற்நகொள்ளப்பட்ட ரூ.19,736 ரகொடி என்ற மதிப்புடன் ஒப்பிடச ்

சசய்தகயில் அதிகமொகும். 

 

5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்பேகளின் இறப்பு விகிேம் 

 

❖ இ ்தியொவில், 2020 ஆம் ஆண்டில் 35 ஆக இரு ்த 5 வயதிற்குட்பட்ட குழ ்ததகளின் 

இறப்பு விகிதமொனது 32 ஆகக் குதற ்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 35 ஆக இரு ்த 5 வயதிற்குட்பட்ட 

குழ ்ததகளின் இறப்பு விகிதமொனது 2020 ஆம் ஆண்டில் 1,000 பிறப்புகளுக்கு 32 ஆகக் 

குதற ்துள்ளது. 

❖ உத்தேப் பிேரதசம் மற்றும் கே ்ொடகொ ஆகிய மொ ிலங்களில் இ ்த மதிப்பீடட்ில் மிகப் 

நபேியச ்சேிவொனது பதிவொகியுள்ளது. 

❖ இது கிேொமப்புறங்களில் 36 ஆகவும்,  கேப்்புறங்களில் 21 ஆகவும் மொறுபடுகிறது. 

❖ ரகேளொவில் (6) குதற ்த அளவு பசச்ிளம் குழ ்தத இறப்பு விகிதமும், மத்தியப் 

பிேரதசத்தில் (43) அதிகமொன பசச்ிளம் குழ ்தத இறப்பு விகிதமும் பதிவொகியுள்ளது. 
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❖ ரகேளொ (8), தமிழ் ொடு (13) மற்றும் பிற ஒன்பது மொ ிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் 

பிேரதசங்கள் ஏற்கனரவ 5 வயதிற்குட்பட்ட குழ ்ததகளின் இறப்பு விகிதம் 

நதொடேப்ொன  ிதலயொன ரமம்பொட்டு இலக்கிதன (2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 25க்கும் 

குதறவொகரவொ அல்லது சமமொகரவொ) எட்டியுள்ளன. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கொன ரதொேொயமான ரதசியப் பிறப்பு விகிதமொனது (CBR) 19.5 ஆகும்.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவொன அளதவ விட 0.2 சதவீதப் புள்ளிகள் குதற ்துள்ளதத இது 

குறிக்கிறது. 

 

சபாருளாோரெ ்செய்திகள் 

12வது மஹாரே்னா நிறுவனம் 

 

❖ REC (ஊரக மின்சார வசதியளிப்புக் கழகம்) லிமிநடட்  ிறுவனத்திற்கு ‘மைொேத்னொ’ 

மத்திய நபொதுதத்ுதற  ிறுவன அ ்தஸ்து ஆனது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது அ ்த  ிறுவனத்திற்கு என்று அதிகச ்நசயல்பொட்டு மற்றும்  ிதி சொே ்்தச ்சுயொட்சி 

அதிகொேதத்ிதன வழங்குகிறது. 

❖ 'மைொேத்னொ' அ ்தஸ்து வழங்கப்படுதல் என்பது ஒரு  ிறுவனத்தின் வொேியமொனது 

 ிதி சொே ்்த முடிவுகதள எடுக்கும் ரபொது அதிக ரமம்பட்ட அதிகொேங்கள் அதற்கு 

வழங்கப் படுதல் என்பதொகும். 

❖ REC லிமிநடட்  ிறுவனமொனது, மைொேத்னொ அ ்தஸ்து நபற்ற 12வது  ிறுவனமொகும். 

❖ ரததவயொன கூறுகள் 

o நதொடே ்்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 5,000 ரகொடி  ிகே இலொபம் ஈட்டுகின்ற மத்திய 

நபொதுத் துதற  ிறுவனம் 

o நதொடே ்்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு, ரூ.25,000 ரகொடி சேொசேி ஆண்டு வருவொய் 
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ஈட்டும்  ிறுவனம் மற்றும் 

o நதொடே ்்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சேொசேியொக ரூ.15,000 ரகொடி  ிகே மதிப்தபப் 

பதிவு நசய்யும்  ிறுவனம். 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

இலக்குக் காவலரக்ளுக்கான உலகளாவிய இலக்கு விருதுகள் 

❖ பில் மற்றும் நமலிண்டொ ரகட்ஸ் அறக்கட்டதளயொனது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன 

இலக்குக் கொவலேக்ளுக்கொன உலகளொவிய இலக்கு விருதுகதள வழங்கி அதன் மூலம் 

மொற்றத்திதனக் நகொண்டு வ ்த 4  பேக்தளக் நகௌேவித்தது. 

❖ ஐக்கிய  ொடுகளின்  ிதலயொன ரமம்பொட்டு இலக்குகதள (SDGs) ர ொக்கி முன்ரனறச ்

சசய்வதற்கொன பொததயில் அவேக்தளச ் சுற்றியுள்ள சமூகங்கள் மற்றும் உலகம் 

முழுவதிலும் அவேக்ள் ரமற்நகொண்ட முயற்சிகதள இ ்த விருதொனது அங்கீகேிக்கச ்

சசய்கிறது. 

❖ ரகட்ஸ் அறக்கட்டதளயின் "முன்ரனற்றத்தின் எதிேக்ொலம்" எனப்படும் ஆறொவது 

வருடொ ்திே இலக்குக் கொவலே ்அறிக்தகயொனது நவளியிடப்பட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அந்ே்தயாேயா திவாஸ் - செப்டம்பர் 25 

 

❖ இது இ ்தியத் ததலவே ்பண்டித தீன்தயொள் உபொதய்ொயொ அவேக்ளின் பிற ்த  ொதளக் 
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குறிக்கிறது. 

❖ அ ்த்ரயொதயொ என்றொல் ஏதழ எளியவேக்ளின்  ிதலதய உயேத்்துவது என்று நபொருள் 

ஆகும். 

❖ இ ்தத ்தினமொனது சமூகத்தின்  லி ்தப் பிேிவினதேச ்நசன்றதடவதத ர ொக்கமொகக் 

நகொண்டுள்ளது. 

 

உலக நுபரயீரல் தினம் - செப்டம்பர் 25 

❖ இ ்தத ்தினமொனது நுதேயீேல் ஆரேொக்கியம் குறித்து தகவல் பேப்புதல் மற்றும் அது 

குறித்த விழிப்புணேத்வப் பேப்புகிறது. 

❖ நுதேயீேலில் எழும் எ ்தநவொருப் பிேசச்தனயும், மற்றும் நுதேயீேல் சேியொக ரவதல 

நசய்யொமல் தடுக்கின்ற எ ்தநவொருப் பிேசச்தனயும் நுதேயீேல் ர ொய் எனப்படும். 

❖ நுதேயீேல் ர ொய் கொற்றுப்பொதத ர ொய்கள், நுதேயீேல் திசு ர ொய்கள் மற்றும் 

நுதேயீேல் சுழற்சி ர ொய்கள் என்று மூன்று முக்கிய வதககளொகப் பிேிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

 

இதரச ்சசய்திகள் 

நிஜாமின் வாள் 

 

❖ 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஐதராபாதத்ில் ஒரு ஆங்கிதலயத் தளபதியிடம் 

விற்கப்பட்ட 14 ஆம் நூற்றாண்டடச ் தசரந்்த ஒரு பாரம்பரிய வாளானது 

இந்தியாவிற்குத் திரும்பக் சகாண்டு வரப்பட உள்ளது. 
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❖ 1903 ஆம் ஆண்டில் நடடசபற்ற சடல்லி அல்லது அரசத் தரப்ாரில் டைதராபாத் 

நிஜாம் ஆன மை்பூப் அலி கான் ஆறாம் ஆசாப் ஜா அவரக்ளால் (1896-1911) இந்த வாள் 

காட்சிப் படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த தல்வார ் (வாள்) ஆனது 1905 ஆம் ஆண்டில் மும்டப படடப்பிரிவின் படடத ்

தளபதி (1903-1907) சஜனரல் சர ்ஆரக்்கிபால்ட ்ைண்டர ்என்பவரால் வாங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த வாளானது டைதராபாத் பிரதமர ் மகாராஜா சர ் கிஷன் சபரஷ்ாத் பகதூர ்

யாமின் உஸ்-சுல்தானத் என்பவரால் விற்கப்பட்டது. 

 

சதாற்றாத நநாய்கள் பற்றிய உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்மக 

 

❖ உலக சுகாதார அடமப்பானது  'புலப்படாத எண்ணிக்டககள் - சதாற்றாத 

தநாய்களின் உண்டமயான மதிப்பீடு' என்ற ஓர ்அறிக்டகடய சவளியிட்டது. 

❖ ஒவ்தவார ் இரண்டு வினாடிகளிலும், 70 வயதிற்குட்பட்ட ஒருவர ் சதாற்றாத தநாயால் 

(NCD) உயிரிழக்கிறார.் 

❖ அந்த இறப்புகளில் 86 சதவீதம் குடறவான மற்றும் நடுத்தர வருமானம் சகாண்ட 

நாடுகளில் நிகழ்கின்றன. 

❖ இந்தியாவில், 2019 ஆம் ஆண்டில் பதிவான சமாத்த இறப்புகளில் 66 சதவீதம் 

சதாற்றாத தநாயால் ஏற்பட்டடவயாகும். 

❖ உலக சுகாதார அடமப்பு (WHO) ஆனது இதற்காக ஒரு இடணயத் தளதத்ிடனயும் 

சதாடங்கி உள்ளது. 

❖ இந்த இடணயதளம் ஆனது 194 நாடுகளுக்காக முதன்முடறயாக சதாற்றாத 

தநாய்களுடன் சதாடரப்ுடடய அடனத்து உலக சுகாதார அடமப்பின் தரவுகடளயும் 

ஒன்றாக இடணக்கிறது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 60.46 லட்சத்திற்கும் அதிகமாதனார ் சதாற்றாத 

தநாயால் இறந்துள்ளனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பதிவான 25.66 லட்சத்திற்கும் அதிகமான 

உயிரிழப்புகள் இருதய தநாய்களால் ஏற்பட்டுள்ளன. 
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❖ 11.46 லட்சம் தபர ்நாள்படட் சுவாச தநாய்களால் இறந்துள்ளனர.் 

❖ இந்தியாவில் புற்றுதநாயால் 9.20 லட்சம் நபரக்ளும், 3.49 லட்சம் தபர ் நீரிழிவு 

தநாயினாலும் உயிரிழந்துள்ளனர.் 
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