•
•

ஜுன் – 07

TNPSC துளிகள்
❖

யுனிசெப் நிறுவனத்தின் ஆய் வின்படி இந்திய அரசின் தூய் மை இந்தியா (கிராைை் )
திட்டமானது நிலத்தடி நீ ருடன் ைாசு கலப் பமதக் குமைக்க உதவியுள் ளது எனக்
கண்டறிந்துள் ளது.

❖

கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கு கர்ப்பகால நீ ரிழிவு நநாய் க்கானப் பரிநொதமன செய் ய
நவண்டியது அவசியை் என இந்திய ைருத்துவர்கள் ெங் கத்தின் பத்திரிக்மகயில்
சவளியான அறிக்மகசயான்று சதரிவித்துள் ளது.

❖

8-வது பிஃபா ைகளிர் உலகக் நகாப் மப கால் பந்துப் நபாட்டியானது பிரான்சில்
சதாடங் கியது. இதன் முதல் உலகக் நகாப் மபப் நபாட்டியானது 1991 ஆை் ஆண்டு
சீனாவில் நடத்தப் பட்டது.
o

அசைரிக்காவின் சபண்கள்

கால் பந்து அணியானது இந்தப் நபாட்டிகளில்

நான்கு முமை சவை் றிப் சபை் று மிகவுை் சவை் றிகரைான அணியாக உள் ளது.
❖

டிஜிட்டல் முமையிலான பரிவர்த்தமனகமள அதிகரிப் பதை் கான முயை் சியில் RBI
ஆனது RTGS ைை் றுை் NEFT பரிவர்த்தமனகளுக்கு எவ் வித கட்டணத்மதயுை் விதிக்க
நவண்டாை் என முடிவு செய் துள் ளது. வங் கிகளும் தங் கள் வாடிக்மகயாளர்களுக்கு
இந்த வெதிமய வழங் க நவண்டியது அவசியமாகும் .

தேசியச் சசய் திகள்
அமைச்சரமைக் குழுக்கள்
❖

இந்திய அரசானது ஆறு அமமச்சரமவக் குழுக்கமை மீை் உருவாக்கம் சசய் துை் ைது.

❖

இதனுடன் இரண்டு புதியக் குழுக்கமையும் உருவாக்கியுை் ைது.

❖

தற் பபாது உருவாக்கப் பட்ட குழுக்கைாவன
o

நியமனங் களுக்கான அமமச்சரமவக் குழு

o

வசிப் பிட விவகார அமமச்சரமவக் குழு

o

சபாருைாதார விவகாரங் களுக்கான அமமச்சரமவக் குழு

o

பாராளுமன்ற விவகாரங் களுக்கான அமமச்சரமவக் குழு

o

பாதுகாப் பிற் கான அமமச்சரமவக் குழு

o

முதலீடு மற் றும் வைர்ச்சிக்கான அமமச்சரமவக் குழு

o

பவமைவாய் ப் பு மற் றும் திறன் பமம் பாட்டிற் கான அமமச்சரமவக் குழு

❖

இவற் றிை் இரண்டு குழுக்கை் தவிர மற் ற அமனத்திற் கும் பிரதமர் தமைமம வகிப் பார்.

❖

பாராளுமன்ற விவகாரங் கை் மற் றும் வசிப் பிட விவகாரங் களுக்கான குழுக்களுக்கு
உை் துமற அமமச்சரான அமித்ஷா தமைமம வகிப் பார்.

❖

முதலீடு

மற் றும்

வைர்ச்சிக்கான

அமமச்சரமவக்

குழு

மற் றும்

திறன்

பமம் பாட்டிற் கான அமமச்சரமவக் குழு ஆகிய இரண்டும் புதிதாக உருவாக்கப் பட்ட
குழுக்கைாகும் .

•
•

❖

இமவயை் ைாமை் நிமைக் குழுக்கமைப் பிரதமர் உருவாக்கி அதற் கான குறிப் பிட்ட
பணிகமையும் அவர் அதற் கு ஒதுக்குவார்.

❖

பமலும் இவர் இந்தக் குழுக்கைின் எண்ணிக்மகமயக் கூட்டபவா குமறக்கபவா
முடியும் .

கல் விக் ககொள் மகயின் ைமரவு
❖

இஸ்பராவின்

முன்னாை்

தமைவரான

Dr.

கஸ்தூரி

ரங் கன்

தமலமையிலான

குழுவானது நதசிய கல் விக் சகாள் மகயின் வமரமவ ைனிதவள நைை் பாட்டுத் துமை
அமைெ்ெரான ரநைஷ் சபாக்ரியாலிடை் ெைர்ப்பித்துள் ளது.
❖

இக்குழுவானது கல் விக் சகாள் மகமய ைறுபரிசீலமன செய் வதை் காக 2017 ஆை்
ஆண்டு அமைக்கப் பட்டது.

❖

தை் நபாமதய கல் விக் சகாள் மகயானது 1986 ஆை் ஆண்டு பிரதைர் ராஜீவ் காந்தியின்
ஆட்சிக் காைத்திை் அமைக்கப் பட்டுப் பின் னர் 1992 ஆை் ஆண்டு நரசிை் ைராவின்
ஆட்சிக் காைத்திை் திருத்தை் செய் யப் பட்டது.

❖

❖

இந்த சகாள் மக வமரவின் பரிந்துமரகளாவன:
o

பாடத்திட்டத்தில் இந்திய அறிவுொர் அமைப் புகமள இமணத்தல் ,

o

நதசியக் கல் வி ஆமணயத்மத அமைத்தல் ,

o

தனியார் பள் ளிகளின் தன்னிெ்மெயான கட்டண உயர்மவத் தடுத்தல் .

நைலுை் இந்த நிபுணர் குழுவானது ஆசிரியர்கமள உருவாக்குதல் ைை் றுை் கல் வித்
திட்டங் கை் அமனத்மதயும் சபரிய அளவிலான பல் முமனப் பல் கமலக்கழகங் கள்
அல் லது

கல் லூரிகளுக்கு

ைாை் றுவதன்

மூலை்

ஆசிரியர்

கல் வியில்

ைாசபருை்

ைாை் ைத்மதயுை் முன்சைாழிந்துள் ளது.
❖

அமனத்து ைாநிலங் களிலுை் இந்தி சைாழிமயக் கட்டாயைாகக் கை் க நவண்டுசைன்ை
இந்தக் குழுவின் முை் சைாழித் திட்ட முன்சமாழிவானது சதன் ைாநிலங் கள் ைை் றுை்
இந்தி நபொத ைாநிலங் களில் கடுமையான எதிர்ப்மபச ெந்தித்தது.

❖

பின் னர் இந்த வமரவுக் சகாள் மகயானது கட்டாய இந்தி விதிகமள மகவிட்டது.
ஆனால்

இன்னுை்

கட்டாய

முை் சைாழிக்

சகாள் மகயில்

ைாை் ைை்

ஏதுை்

செய் யப் படவில் மல.
❖

முன்னதாக,

முன்னாள்

அமைெ்ெரமவச்

செயலாளரான

TSR

சுப் பிரைணியன்

தமைமமயிைான புதிய கல் விக் சகாள் மகயின் ைாை் ைத்திை் கான குழுவானது 2016
ஆை் ஆண்டில் தனது அறிக்மகமயச் ெைர்ப்பித்தது.

நிமலயொன அளவு சசர்க்மக ைருந் துகள்
❖

324 நிமையான அைவு பசர்க்மக மருந்துக்கை் பநாயாைிகளுக்குப் பாதுகாப் பானமவ
மற் றும் பயனுை் ைமவ என்பமத நிரூபிக்கும் சபாருட்டு அவற் றின் “துல் லியைான
தரவுகமள” ெைர்ப்பிக்குை் படி “ைருந்துகள் சதாழில் நுட்ப ஆநலாெமனக் குழுவானது
ைருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங் கமளக் நகட்டுக் சகாண்டுள் ளது.”

❖

நிமலயான அளவு நெர்க்மக ைருந்துகள் என்பமவ இரண்டு அல் லது அதை் கு நைை் பட்ட
செயல் படுை்

ைருந்துப்

சபாருட்கள்

உருவாக்கப் படுபமவயாகுை் .

ஒன்றாக

இமணக்கப் பட்டு

ஒநர

ைருந்தாக

•
•

❖

இமவ

நிமலயான

அளவு

ைருந்துகைாகத்

தயாரிக்கப் பட்டு

விநிநயாகிக்கப்

படுகின்ைன.
❖

இந்த ைருந்துகள் ஒை் மைக் கூறு ைருந்துகமள விட மலிவானமவ ஆகும் .

❖

இதன் சபாதுவான உதாரணை் : விக்ஸ் ஆக்சன் 500.

ச ொருளொேொரச் சசய் திகள்
முக்கிய ் க ொருளொதொர குறியீடுகள்
❖

இந்தியாவின் சைாத்த உள் நாட்டு உை் பத்தியின் வளர்ெ்சி விகிதைானது 2017-2018 ஆை்
நிதியாண்டில் இருந்த 7.2 ெதவீதத்திலிருந்து 2018-19 ஆை் நிதியாண்டில் 6.8 ெதவீதைாகக்
குமைந்துள் ளது.

❖

நவளாண்மை ைை் றுை் உை் பத்தித் துமைகளின் நைாெைான செயல் திைன்கநள இதை் குக்
காரணைாகக் கருதப் படுகிைது.

❖

2014-15 ஆை் ஆண்டிை் குப் பிைகு மிகக் குமைந்த வளர்ெ்சி விகிதை் இதுநவயாகும் .

❖

பமலும்

ைத்தியப்

புள் ளியல்

துமை

அலுவலகமானது

நவமலயின்மை

விகிதத்

தரமவயும் சவளியிட்டுள் ளது.
❖

இதன்படி நவமலயின்மை விகிதமானது கடந்த 45 ஆண்டுகளில் அதிகபட்ெ அளவான
6.1 சதவிகிதத்மத எட்டியுள் ளது.

❖

சபாதுக்

கணக்குக்

கட்டுப் பாட்டாளர்

சவளியிட்டுள் ள

தரவின்

படி

நிதிப்

பை் ைாக்குமையானது சைாத்த உள் நாட்டு உை் பத்தியில் 3.39 ெதவீதைாக (6.45 லட்ெை்
நகாடி) உள் ளது

PMI குறியீடு
❖

நிக்பகய் இந்தியாவின் உற் பத்தியாைர் சகாை் முதை் பமைாைர் குறியீடானது ஏப் ரை்
மாதத்திை் 51.8 ஆக அதிகரித்துை் ைது.

❖

PMI ஆனது கடந்த 22 ைாதங் களாக சதாடர்ந்து 50 புள் ளிகளுக்கும் அதிகமாகபவ

•
•

உள் ளது.
❖

50க்குை் அதிகைாக உயர்ந்துை் ை இந்த புள் ளியானது PMI குறியீட்டில் உை் பத்தித்
துமையின் விரிவாக்கத்மதக் குறிக்கின்ைது.

ணக் ககொள் மக ைறுசீரொய் வு
❖

இந்திய ரிசர்வ் வங் கியாை் தனது மாதம் இருமுமற சசய் யப் படும் பணக் சகாை் மக
மறுசீராய் விை்
அடிப் பமடப்

சரப் பபா

விகித

புை் ைிகை்

அைமவ

குமறத்து

தற் பபாதுை் ை
5.75

6

சதவீதத்திலிருந்து

சதவிகிதமாக

25

உடனடியாக

அமை் படுத்தியுை் ைது.
❖

இது இவ் வருடத்திை் RBI-ன் மூன்ைாவது வட்டிக் குமைப் பு ஆகுை் .

❖

பமலும் 2010 ஆை் ஆண்டிலிருந்து இதுநவ மிகக் குமைவான சரப் நபா விகிதை் ஆகுை் .

பிர லமொனவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
உலகளொவியே் தமலமையொளர் விருது
❖

இந்தியாவிை் பிறந்தவரும் கூகுை் நிறுவனத் தமைமம நிர்வாக அதிகாரியுமான சுந்தர்
பிச்மச மற் றும் NASDAQ-ன் தமலவரான அநதனா ப் மரடுநைன் ஆகிய இருவருை்
USIBC-ன்

புகழ் சபை் ை

2019

ஆை்

ஆண்டிை் கான

உலகளாவியத்

தமலமையாளர்

விருதிை் குத் நதர்ந்சதடுக்கப் பட்டுள் ளார்.
❖

இந்த விருதானது இரு நாடுகளுக்குை்
வளர்ெ்சிமய

ஊக்குவிப் பதில்

இமடநய வணிக ைை் றுை்

முக்கியப்

பங் கு

வகிக்குை்

சதாழில் துமை

அசைரிக்கா

ைை் றுை்

இந்தியாவில் உள் ள சிைந்தப் சபருநிறுவன நிர்வாகிகமள அங் கீகரிக்கிைது.
❖

வாஷிங் டமனெ் ொர்ந்த ஆநலாெமனக் குழுவான அசைரிக்க – இந்தியா வர்த்தகக்
குழுைைானது (US India Business Council-USIBC) இந்த விருதுகமள வழங் குகின்ைது.

❖

இந்த விருதானது 2007 ஆை் ஆண்டிலிருந்து வருடந்நதாறுை் வழங் கப் பட்டு வருகின்ைது.

விளளயொட்டுச் சசய் திகள்
ISSF உலகக் சகொ ் ம
❖

முனீசசி
் ை் நமடசபற் ற சர்வபதச துப் பாக்கிச் சுடும் பபாட்டியிை் இந்தியாவானது 5
தங் கம் மற் றும் சவை் ைிப் பதக்கங் கமை சவன்று பதக்கப் பட்டியலிை் முதலிடத்திை்
உை் ைது.

❖

மனுபக்கர் மற் றும் சவுரப் சவுத்ரி ஆகிபயார் 10 மீட்டர் காற் று மகத் துப் பாக்கி கைப் புக்
குழுப் பிரிவிை் பட்டம் சவன்றனர்.

❖

அஞ் ஜும் மவுட்கிை் மற் றும் திவ் யபனஷ் சிங் பன்வார் ஆகிபயார் 10 மீட்டர் காற் று
துப் பாக்கி கைப் புக் குழுப் பபாட்டியிை் தங் கம் சவன் றனர்.

❖

இதர சவற் றியாைர்கை்
o

ஆபூர்வி சந்சதை் ைா

– மகைிருக்கான 10 மீட்டர் காற் றுத் துப் பாக்கி – தங் கம்

•
•

o

ரஹி சர்பனாபாத் – மகைிருக்கான 25 மீட்டர் மகத் துப் பாக்கி – தங் கம்

o

சவுரப் சவுத்திரி – ஆடவருக்கான 10 மீட்டர் காற் று மகத் துப் பாக்கி - தங் கம்

முக்கிய தினங் கள்
உலக உணவு ்
❖

முதை்
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வருடாந்திர

உைக

உணவுப்

பாதுகாப் புத்

தினமானது

ஜுன்

07

அன்று

அனுசரிக்கப் பட்டது.
❖

இதன் கருத்துருவானது “உணவுப் பாதுகாப் பு : அமனவரின் நவமல” என்பதாகுை் .

❖

இந்த நாளானது பாதுகாப் பான உணவின்
பாதுகாப் பை் ை

உணவு

முக்கியத்துவத்மதக் கமடபிடிக்கவுை்

சதாடர்பான

சிக்கல் கமளக்

குமைக்கவுை்

அனுெரிக்கப் படுகின்ைது.
❖

வளர்ந்த ைை் றுை் வளர்ந்து வருை் நாடுகளிை் உள் ள சுைார் 3 மில் லியன் ைக்கள் உணவு
ைை் றுை் நீ ரினால் ஏை் படுை் நநாய் களினால் உலகசைங் கிலுை் இைக்கின்ைனர்.

❖

2018 ஆை் ஆண்டின் ஐ.நா. சபாதுெ் ெமபயின் தீர்ைானத்தின் மூலை் இந்த வருடாந்திர
தினைானது கமடபிடிக்க முடிசவடுக்கப் பட்டது.

❖

இந்த சகாண்டாட்டத்தின் சதாடக்க பதிப் பானது உலக சுகாதார நிறுவனை் ைை் றுை்
உணவு ைை் றுை் நவளாண்மை நிறுவனை் ஆகியவை் ைால் கூட்டாக இமணந்து ஏை் பாடு
செய் யப் பட்டது.

உலக ் க ருங் கடல் தினை் – ஜுன் 08
❖

உைகப்

சபருங் கடை்

தினமானது

ஒவ் சவாரு

ஆண்டும்

ஜுன்

08

அன்று

சகாண்டாடுவபதாடு

அதன்

அனுசரிக்கப் படுகின்றது.
❖

இத்தினமானது

சபருங் கடலின்

மகத்துவத்மதக்

பாதுகாப் பு குறித்த விழிப் புணர்மவயும் ஏற் படுத்துகின்றது.
❖

இதற் கான பயாசமனயானது 1992 ஆம்

ஆண்டிை்

ரிபயாவிை்

நமடசபற் ற புவி

மாநாட்டிை் கனடாவின் சபருங் கடை் பமம் பாட்டிற் கான சர்வபதச மமயம் மற் றும்
கனடாவின் சபருங் கடை் நிறுவனம் ஆகியவற் றாை் முன்சமாழியப் பட்டது.

•
•

❖

சுற் றுச்சூழை் மற் றும் பமம் பாட்டிற் கான பிரண்ட்பைண்ட் உைக ஆமணயமானது
உைகைாவியப் சபருங் கடை் தினத்திற் கு உத்பவகம் அைித்தது.

❖

முதை் சபருங் கடை் தினமானது 1992 ஆம் ஆண்டிை் அனுசரிக்கப் பட்டது.

❖

புவியின்

70

சதவீத

ஆக்ஸிஜமன

உைகிை்

உை் ை

சபருங் கடை் கை்

உற் பத்தி

சசய் கின்றன.
❖

ஐ.நா சமபயானது 2019 ஆம் ஆண்டின் கருத்துருவாக, “பாலினை் ைை் றுை் கடல் கள் ”
என்பதமனத் நதர்ந்சதடுத்துள் ளது.

❖

இந்த கருத்துருவானது, சபருங் கடல் கள் , கடல் கள் ைை் றுை் கடல் வாழ் உயிரிகமளப்
பாதுகாப் பத்தில் பாலினெ் ெைத்துவத்தின் முக்கியப் பங் கிமன உமரக்கின்ைது.

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

