•
•

ஜுன் – 27

TNPSC துளிகள்
❖

மலையாளத் திலைப் படமான “வெயில் மரங் கள் ” பிஜூகுமார் தாமமாதரன் என்பெரால்
இயக்கப் பட்டது. 22ெது ஷாங் காய் சர்ெமதசத் திரரப் படத் திருவிழாவின் மபாது
“தரலசிறந்த கரலத்திறன் ொய் ந்த சாதரனக்கான” விருரத வென்ற முதலாெது
இந்தியத் திரரப் படம் இதுொகும் .

❖

2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 ஆம் மததியிலிருந்து நீ லகிரி மாெட்ட நிர்ொகமானது
வநகிழித் தண்ணீை ் புட்டிகள் , PET பாட்டிை் களில் அரடக்கப் பட்ட பானங் கள் மற் றும்
வநகிழி அட்ரடகளில் அரடத்து ரெக்கப் பட்ட உணவுப் வபாருட்கள் ஆகியெற் றின்
விற் பரனரயத் தரட வசய் துள் ளது.

❖

2022 ஆம் ஆண்டில் நரடவபறவுள் ள பிர்மிங் ஹாம் காமன்வெல் த் விரளயாட்டுகளில்
மகளிர் 20 ஓெர் கிரிக்வகட் மபாட்டி, கடற் கரர ரகப் பந்தாட்டம் மற் றும் பாரா - மடபிள்
வடன்னிஸ் ஆகிய மூன்று புதிய விரளயாட்டுகள் இரணக்கப் பட்டுள் ளன.

தமிழ் நாடு செய் திகள்
5-வது நீ ர்த் ததக்கம்
❖

சென்லனயின்

5-வது

நீ ை்த்ததக்கம்

கண்ணன்தகாட்லட மற் றும்

ததை்வாய்

திருவள் ளூை்

மாவட்டத்திை்

உள் ள

கண்டிலக ஆகிய ஏைிகலள இலணத்து

கட்டப் பட்டுக் சகாண்டிருக்கின்றது.
❖

இது 1 டிம் சி அடி நீ லைத் ததக்கி லவக்கும் என்று எதிை்பாை்க்கப் படுகின்றது.

❖

பூண்டி,

தொழவைம் ,

ததக்கங் களாை்

செங் குன்றம்

ஏற் சகனதவ

மற் றும்

சென்லனக் குத்

செம் பைம் பாக்கம்
தண்ணீை ்

ஆகிய

அளிக்கப்

நீ ை்த்

பட்டுக்

சகாண்டிருக்கின்றன.

வறட்சி மதிப் பீடு
❖

உைகம் முழுவதும் 400 சபைிய நகைங் களிை் நீ ை் தமைாண்லம முன்சனடுப் புகள் மற் றும்
நீ ை்ப் பற் றாக்குலற குறித்த ஆய் லவ இயற் லகக்கானப் பன் னாட்டு நிதியத்தின்
ெை்வததெ நீ ை் வாைிசுகள் திட்டம் தமற் சகாண்டு இருக்கின்றது.

❖

மிகக் கடுலமயான நீ ை்ப் பற் றாக்குலற மற் றும் வறட்சி ஆகியவற் லற எதிை்சகாள் ளும்
மிகப் சபைிய நகைங் களிை் சென்லன முதலிடத்திை் உள் ளது.

•
•

ததசியெ் செய் திகள்
இந் தியப் பாலின விகிதம்
❖

பிறப் பின் தபாதான அலனத்து இந்தியப் பாலின விகிதம் 2015-16 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
8 புள் ளிகள் அதிகைித்துள் ளன. 2019 ஆம் ஆண்டு மாை்ெ் மாதம் வலை 1000 ஆண்களுக்கு
931 சபண் குழந்லதகளாக இந்த விகிதம் அதிகைித்துள் ளது.

❖

இந்த விகிதமானது 2015-16 காை கட்டத்திை் 923 சபண்களாகவும் , 2016-17 காை
கட்டத்திை் 926 சபண்களாகவும் , 2017-18 காைகட்டத்திை் 929 சபண்களாகவும் இருந்தது.

❖

தகைளா மற் றும் ெத்தீஸ்கை் ஆகிய மாநிைங் கள் 1000 ஆண்களுக்கு 959 சபண்களுடன்
முதலிடத்திை் உள் ளன. இதற் கு அடுத்த இடங் களிை் மிதொைம் (958) மற் றும் தகாவா (954)
ஆகிய மாநிைங் கள் உள் ளன.

❖

இந்தப் பட்டியலின் கலடசி இடங் களிை் டாமன் & ரடயூ (889) லட்சத் தீவுகள் (891)
மற் றும் பஞ் சாப் (900) ஆகிய மாநிலங் கள் உள் ளன.

❖

பாலின விகிதம் என்பது 1000 ஆண்களின் எண்ணிக்ரகக்கு எவ் வளவு வபண்கள்
உள் ளனை் என்பலதக் குறிக்கின்றது.

சுகாதாரக் குறியீடு
❖

நிதி

ஆதயாக்

“சுகாதாைமான

மாநிைங் கள் ,

அறிக்லகயின் 2-வது பதிப் லப சவளியிட்டுள் ளது.

முன்தனறுகின்ற

இந்தியா”

என்ற

•
•

❖

இது 2015-16 (அடிப் பலட ஆண்டு) மற் றும் 2017-18 (ஆதாை ஆண்டு) ஆகிவற் றுக்கு
இலடப் பட்ட காைகட்டத்திை் 21 சபைிய மாநிைங் கலளப் பகுப் பாய் வு செய் தது.

❖

இந்தத் தைவைிலெ 3 பிைிவுகள் (சபைிய மாநிைங் கள் , சிறிய மாநிைங் கள் மற் றும்
ஒன்றியப் பிைததெங் கள் ) மற் றும் 10 கூறுகளுடன் தமற் சகாள் ளப் பட்டுள் ளது.

❖

இது சுகாதாைமுள் ள மாநிைமாக தகைளாவும் சுகாதாைமற் ற மாநிைமாக உத்தைப்
பிைததெமும் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றது.

❖

இதிை் தமிழ் நாடு 9வது இடத்திை் தைவைிலெப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.

❖

தகைளாவிை் பெ்சிளங் குழந்லத இறப் பு விகிதமானது (Neo-natal mortality rate - NMR)
உயிருடன் இருக்கும் 100 குழந்லதகளிை் 6 குழந்லதயாக இருக்கின்றது. ஒடிொவிை்
இந்த விகிதம் 32 ஆக இருக்கின்றது.

❖

ஒட்டு சமாத்த செயை் பாடுகளிை்

சிறிய மாநிைங் களின் வைிலெயிை்

மிதொைம்

முதலிடத்திலும் மணிப் பூை் இைண்டாவது இடத்திலும் தைவைிலெப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.
❖

ஒட்டு சமாத்த செயை் பாடுகளிை் ஒன்றியப் பிைததெங் களின் வைிலெயிை்

ெண்டிகை்

மற் றும் தாத்ைா & நாகர் ஹமெலி ஆகியரெ முன்னிரலயில் உள் ளன.

புதிய நியமனங் கள்
❖

2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 26 அன்று ஆைாய் ெ்சி மற் றும் பகுப் பாய் வுப் பிைிவின் (RAW Research and Analysis Wing) புதிய தரலெராக மூத்த இந்தியக் காெற் பணி அதிகாரியான
சமந்த் மகாயல் என்பெரர மத்திய அரசு நியமித்துள் ளது.

❖

நுண்ணறிவு அரமப் பின் (IB - Intelligence Bureau) இயக்குனராக மூத்த இந்தியக்
காெற் பணி அதிகாரியான அரவிந்த் குமார் என்பெரர மத்திய அரசு நியமித்துள் ளது.

❖

இெர்களது

வபயர்கள்

பிரதமர்

தரலரமயிலான

நியமனங் களுக்கான

•
•

அரமச்சரரெக் குழுவினால் இறுதி வசய் யப் பட்டன. இந்த நியமனங் களுக்கான
அரமச்சரரெக் குழுவில் உள் துரற அரமச்சரும் அடங் குொர்.
❖

மத்திய அரசு நிதி ஆமயாக்கின் தரலரம நிர்ொக அதிகாரியான அமிதாப் காந்த்
என்பெரின் பதவிக் காலத்ரத மமலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீ ட்டித்துள் ளது.

ஊட்டச்சத்து அறிக்கக
❖

ஐக்கிய நாடுகள்

உைக உணவுத் திட்டம் மற் றும் மத்திய புள் ளியை்

& திட்டச்

வசயல் படுத்துதல் துரற அரமச்சகம் ஆகிய இரண்டும் இரணந்து ஊட்டச்சத்து
அறிக்ரக ஒன்ரற வெளியிட்டுள் ளது.
❖

இது

பட்டினிரய

முடிவுக்குக்

வகாண்டு

ெருெதற் கான

இரண்டாெது

நீ டித்த

ெளர்ச்சிக்கான இலக்குகரள அரடதலுக்கான நாட்டின் வசயல் பாடுகள் குறித்து
ஆய் வு வசய் தது.
❖

இது 5 ெயதிற் கும் கீழுள் ள இந்தியக் குழந்ரதகளில் 4 சதவிகிதக் குழந்ரதகள் 2022
ஆம் ஆண்டில் ெளர்ச்சி குன்றியெர்களாக இருப் பர் என்பரதக் கண்டறிந்துள் ளது.

❖

வமாத்த மக்கள் வதாரகயில் 30 சதவிகித ஏரழகளிரடமய ஆற் றலின் தனி நபர்
நுகர்ொனது சராசரியாக 1811 கிமலா கமலாரிகளாக (பரிந்துரரக்கப் பட்டது - ஒரு
நாரளக்கு 2155 கிமலா கமலாரிகள் ) உள் ளது.

ெர்வததெெ் செய் திகள்
ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப் பு ெபையில் தற் காலிக உறுப் பினர்
❖

ஐக்கிய நாடுகள்

பாதுகாப் பு ெலபயிை்

(UN Security Council - UNSC) தற் காலிக

உறுப் பினைாவதற் கு ஐக்கிய நாடுகளிை் 55 உறுப் பினை்கலளக் சகாண்ட ஆசிய –
பசிபிக் குழுவிை் உள் ள அலனத்து நாடுகளின் ஒருமித்த ஆதைலவயும் இந்தியா
சபற் றுள் ளது.
❖

இந்தியா 2021-22 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2 ஆண்டு காைம் இப் பதவிலய வகிக்கும் .

❖

1950-51 ஆம்

ஆண்டிலிருந்து ஐக்கிய நாடுகள்

பாதுகாப் பு ெலபயின்

தற் காலிக

உறுப் பினை் நாடாக ஏற் சகனதவ இந்தியா 7 முலற பதவி வகித்துள் ளது.
❖

ஒவ் சவாரு ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ் ெலப சமாத்தமுள் ள உறுப் பினை்களிை்
5 தற் காலிக உறுப் பு நாடுகலள 2 ஆண்டு காைத்திற் குத் ததை்ந்சதடுக்கின்றது.

❖

ெலபயின் முடிவுகலள அதன் உறுப் பு நாடுகள் கண்டிப் பாக செயை் படுத்த தவண்டும்
என்ற முலறயிை் உள் ள ஒதை ஐக்கிய நாடுகள் அலமப் பு இதுதவயாகும் .

சைாருளாதாரெ் செய் திகள்
இந் திய ரிசர்வ் வங் கியின் அகமப் பு
❖

இந்திய ைிெை்வ் வங் கி ஒரு “புகார் மமலாண்ரம அரமப் ரபத்” வதாடங் கியுள் ளது.

❖

இது அதன் இரணய தளத்தில் வபாது மக்கள் தங் களுரடய புகார்கரள பதிவு வசய் ய

•
•

அனுமதிக்கின்றது.
❖

ெணிக ெங் கிகள் , நகரக் கூட்டுறவு ெங் கிகள்

மற் றும் ெங் கி சாரா நிதியியல்

நிறுெனங் கள் ஆகியெற் றிற் கு எதிராகப் புகார்கரள அளிக்க முடியும் .
❖

இந்த அரமப் ரப மமரசக் கணினி மற் றும் ரகமபசிச் சாதனங் கள் ஆகியெற் றின்
மூைம் அணுக முடியும் .

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட்ைெ் செய் திகள்
மிகப் பபரிய மீத்ததன் இருப் பு
❖

நாொவின் செவ் வாயிை்

உள் ள கியூைியாசிட்டி வாகனம் , அக்தகாளிை்

இதுவலை

அளவிடப் படாத மிக அதிக அளவிைான மீத்ததலனக் கண்டறிந்துள் ளது.
❖

இது 21 ppbv (per billion units by volume - கன அளவில் ஒரு பில் லியன் அலகில் 21 பகுதிகள் )
என்று அளவிடப் பட்டுள் ளது.

❖

இந்த

கண்டுபிடிப் பு

பகுப் பாய் விலன

நடமாடும்

சரி

ொகனத்தின்

வசய் யக்கூடிய

பாகமான

மலசர்

வசெ் ொயில்

நிறமாரல

மாதிரிப்

மானியிலிருந்து

கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.
❖

கியூைியாசிட்டி செவ் வாய் த் திட்டம் நாொவினாை் தகப் தகனவைிலிருந்து 2011 ஆம்
ஆண்டு நவம் பை் 26 அன்று செலுத்தப் பட்டது.

மாநிலெ் செய் திகள்
தபாலாவரம் திட்டம் நீ ட்டிப் பு
❖

கட்டப் பட்டுக் சகாண்டிருக்கும் பை பயன்பாடு சகாண்ட தபாைாவைம் நீ ை்ப்பாெனத்
திட்டக்

கட்டலமப் புப்

பணிகளுக்கான

அனுமதி

மத்திய

சுற் றுெ்சூழை்

அலமெ்ெகத்தினாை் 2 ஆண்டுகளுக்கு நீ ட்டிக்கப் பட்டுள் ளது.
❖

இது ஆந்திைப் பிைததெத்தின் தமற் கு தகாதாவைி மாவட்டம் மற் றும் கிழக்கு தகாதாவைி
மாவட்டம்

ஆகியவற் றிை்

பாயும்

தகாதாவைி

நதியிை்

கட்டப் பட்டுக்

சகாண்டிருக்கின்றது.
❖

இதன் நீ ை்த்ததக்கங் கள் ெத்தீஸ்கை் மற் றும் ஒடிொ ஆகிய மாநிைங் களின் பகுதிகளிலும்
பைவியுள் ளன.

❖

இது 2014 ஆம் ஆண்டிை் ததசியத் திட்டமாக அறிவிக்கப் பட்டது.

❖

இது 3 இைட்ெம் செக்தடை் நிைங் களுக்கு நீ ை்ப்பாெனம் அளிக்கும் என்றும் நிறுவப் பட்ட
960 சமகா வாட் திறன் சகாண்ட நீ ை் மின் ஆற் றலை உற் பத்தி செய் யும் என்றும் 25
இைட்ெம் மக்களுக்கு குடிநீ ை் அளிக்கும் என்றும் எதிை்பாை்க்கப் படுகின்றது.

•
•

முக்கிய தினங் கள்
தபாகதப் பபாருள் மருந் து முகறதகடு மற் றும் சட்ட விதராதக் கடத்தலுக்கான
சர்வததச எதிர்ப்பு தினம் – ஜுன் 26
❖

இத்தினம் ஒவ் சவாரு ஆண்டும் ஜுன் 26 அன்று அனுெைிக்கப் படுகின்றது.

❖

இத்தினத்தின் அனுெைிப் பானது ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுெ் ெலபத் தீை்மானத்தினாை்
1987 ஆம் ஆண்டிை் ஏற் படுத்தப் பட்டது.

❖

இத்தினம் 1989 ஆம் ஆண்டு முதன்முலறயாக அனுெைிக்கப் பட்டது.

❖

இத்தினம் தபாலதப் சபாருள் மருந்து முலறதகடுகளற் ற ெை்வததெெ் ெமூகத்லத
அலமக்கும்

தநாக்கத்லத

அலடவதற் காக

எடுக்கப் படும்

நடவடிக்லக

மற் றும்

ஒத்துலழப் லப வலுப் படுத்துவலத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள் ளது.
❖

2019

ஆம்

ஆண்டு

இத்தினத்தின்

ஆமராக்கியத்திற் கான நீ தி” என்பதாகும் .

கருத்துரு,

“நீ திக்கான

ஆமராக்கியம்

:

•
•

சித்திரவகதக்கு உள் ளானவர்களுக்கு ஆதரவளிப் பதற் கான சர்வததச தினம் –
ஜுன் 26
❖

ஒவ் சவாரு

ஆண்டும்

ஜுன்

மாதம்

26

ஆம்

தததியன் று

சித்திைவலதக்கு

உள் ளானவை்களுக்கு ஆதைவளிப் பதற் கான ெை்வததெ தினம் அனுெைிக்கப் படுகின்றது.
❖

சித்திைவலத மற் றும் பிற சகாடுலமகள் , மனிதாபிமானமற் ற அை் ைது இழிவான
முலறயிை் நடத்துதை் அை் ைது தண்டலனக்கு எதிைான ஐ.நா. ஒப் பந்தமானது 1987 ஆம்
ஆண்டு ஜுன் 26 அன்று நலடமுலறக்கு வந்தது.

❖

1998 ஆம் ஆண்டு இது தபான்ற நிகழ் வுகள் முதன்முலறயாக அனுெைிக்கப் பட்டன.

❖

இத்தினமானது உைசகங் கிலும் சித்திைவலதயினாை் பாதிக்கப் பட்டவை்கள் மற் றும்
அதிலிருந்து மீண்டு உயிை் வாழ் பவை்களுக்கு ஆதைவளிப் பதற் காகவும் அவை்கலளக்
சகௌைவிப் பதற் காகவும்

சித்திைவலதக்

குற் றங் களுக்கு

எதிைாகவும்

குைை்

சகாடுப் பதற் காகவும் அனுெைிக்கப் படுகின்றது.

ஐக்கிய நாடுகள் சிறு, குறு மற் றும் நடுத்தர நிறுவனங் கள் தினம் – ஜுன் 27
❖

ஒவ் சவாரு ஆண்டும் ஜுன் 27 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சிறு, குறு மற் றும் நடுத்தை
நிறுவனங் கள்

(MSME

-

Ministry

of

Micro,

Small

and

Medium

Enterprises)

தினம்

அனுெைிக்கப் படுகின்றது.
❖

உள் நாட்டு

மற் றும்

சர்ெமதசப்

வபாருளாதாரங் களிை்

MSME-களின்

பணிகரள

அங் கீகரிப் பதற் காக இத்தினம் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.
❖

சிறு ெணிகத்திற் கான சர்ெமதச ஆரணயத்தினால் வெளியிடப் பட்ட தகெலின்படி,
MSME வமாத்த நிறுெனங் களில் 90 சதவிகிதத்திற் கும் மமலான நிறுெனங் கரளயும்
வமாத்த மெரலொய் ப் பில்

சராசரியாக 60-70 சதவிகித மெரலொய் ப் பிரனயும்

வமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியில் 50 சதவிகிதத்திரனயும் வகாண்டுள் ளது.
❖

இத்தினம் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச் சரபத் தீர்மானம் நிரறமெற் றப் பட்டதற் குப்
பின் பு 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.

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

