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ஆகஸ்ட் – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ முழுவதும் தானியங்கு முறையில் சிறப்பாகச ்செயல்படும் ஆய்வகம் உள்ளிட்ட அதி 

நவீன சதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஆசியாவின் மிகப்சபரிய மருத்துவமறனயிறன 

பிரதமர ்அவரக்ள் திைந்து றவத்தார.் 

o ஹரியானாவின் பரிதாபாத் நகரில் கட்டப் பட்ட அம்ரிதா மருத்துவமனன மாதா 

அம்ரிதானந்தா மயி மடதத்ின் மூலம் நிதி அளிக்கப் படுகின்றது. 

❖ உத்தரப் பிரததெ அரசு இந்தியாவில் முதல்முனறயாக அம்மாநிலத்தில் ஒரு கல்வி 

நகரத்றத உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

o 'ஒை்றை நுறைவு, பல சவளிதயறும் வழி' என்ை ஒரு கருத்தாக்கத்தில் இந்த கல்வி 

நகரறமப்பு உருவாக்கப்பட உள்ளது. 

❖ தபரிடரிறனத் தாங்கக் கூடிய உள்கட்டறமப்புக்கான கூட்டணிறய (CDRI) ஒரு 

‘ெரவ்ததெ அறமப்பாக’ வறகப்படுத்துவதை்கு வவண்டி மத்திய அறமெெ்ரறவ தனது 

ஒப்புதனல அளித்துள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

திருநரக்ளுக்கு சுகாோரச ்தசவைகள் 

 

❖ ததசிய சுகாதார ஆறணயம் (NHA) மை்றும் ெமூக நீதி மை்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை 

ஆகியறவ ெமீபத்தில் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் றகசயழுத்திட்டன. 

❖ ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா என்ற திட்டத்தின் கீை் 

திருநரக்ளுக்கு வவண்டிய முழுறமயான சுகாதாரச ் தெறவகறள வைங்குவறத இது 
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தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ நாடு முழுவதும் உள்ள ததசிய திருநர ் தளம் மூலம் வைங்கப்படும் திருநரக்ள் என்றச ்

ொன்றிதறை றவத்திருக்கும் நபர ் அறனத்துச ் சுகாதார வெதிகளின் பலறனயும் 

சபறுவார.் 

❖ ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா திட்டத்தின் கீை் பதிவு 

செய்யப்பட்ட அறனதத்ு மருத்துவமறனகளிலும் திருநரக்ளுக்குச ் சிைப்புச ்

ெலுறககளுடன் கூடிய இலவெ சிகிெற்ெ அளிக்கப்படும். 

❖ ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா திட்டத்தின் கீை், 

ஒவ்சவாரு தகுதியுள்ள நபரும் ஒவ்தவார ் ஆண்டும் ரூ. 5 லட்ெம் வறரயிலான 

சுகாதாரக் காப்பீட்றடப் சபறுகிைாரக்ள். 

 

பினாமி பரிைரே்்ேவன (ேவட) திருே்ேச ்சட்டம் 2016 

 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டு பினாமி பரிவரத்்தறன (தறட) திருத்தெ ்ெட்டமானது நறடமுறைக்கு 

வந்த நாளுக்கு பின்னவர பபாருந்தும் என்று உெெ் நீதிமன்ைம் தீரப்்பளித்தது. 

❖ 2016 ஆம் ஆண்டின் ெட்டம் நறடமுறைக்கு வருவதை்கு முன், அதாவது 2016 ஆம் ஆண்டு 

அக்தடாபர ் 25 ஆம் தததி வனர தமை்சகாள்ளப்படட் பரிவரத்்தறனகள் மீது, ெம்பந்தப் 

பட்ட அதிகாரிகள் குை்ைவியல் வைக்கு நடவடிக்றககறள அல்லது பறிமுதல் 

நடவடிக்றககறள சதாடங்கதவா அல்லது சதாடரதவா முடியாது" என்று அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

❖ தமை்கண்ட அறிவிப்பின் விறளவாக, அத்தறகய அறனத்து வைக்குகள் அல்லது பறி 

முதல் நடவடிக்றககள் (1988 மை்றும் 2016க்கு இறடப்பட்டப் பரிவரத்்தறனகளுக்கு) 

அனனத்தும் ரத்து செய்யப்படும். 

 

பசுவின் சாணம் மூலமாக உற்பே்தி சசய்யப்படும் அழுே்ேப்பட்ட உயிரி 

எரிைாயுே் திட்டம் 

❖ ஹிந்துஸ்தான் சபட்தராலியக் கழக நிறுவனமானது ராஜஸ்தானின் ொஞ்சூரில், 

பசுவின் ொணத்திலிருந்து உை்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயு 

உை்பத்தி ஆறலயிறனத ்சதாடங்கியது. 

❖ கழிவிலிருந்து ஆை்ைல் உை்பத்தி செய்தல் என்ை துனறயின் கீை் அந்த நிறுவனத்தால்  

தமை்சகாள்ளப்படும் முதல் திட்டமாக இது இருக்கும். 

❖ உயிரி எரிவாயு உை்பத்திக்கு நாசளான்றுக்கு 100 டன் மாட்டுெ ்ொணத்றத இந்த ஆறல  

பயன்படுத்த உள்ளது. 
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❖ இதறன வாகன எரிசபாருளாகப் பயன்படுத்த இயலும். 

❖ இந்த ஆறலயானது தகாபர-்தன் திட்டத்தின் கீை் உருவாக்கப்பட்டு, ஓர ் ஆண்டிை்குள் 

செயல்படத் சதாடங்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 

❖ தகாபர ் (இயை்றகயான உயிரி தவளாண் வளங்கறளப் பயன்படுத்துதல்) தன் திட்டம் 

ஸ்வெ ்பாரத ்இயக்கத்தின் (கிராமின்) ஒரு பகுதியாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

 

சர்ைதேசச ்சசய்திகள் 

சீனாவில் இதுைவர பதிைாகாே அளவிற்கான மிக நீண்டகால ைறட்சி 

❖ சீனா இதுவறர இல்லாத அளவிை்கான மிகப்சபரிய வைட்சிறயச ்ெந்திதத்ு வருகிைது. 

❖ இந்த வைட்சியால் அதன் ஆறுகள் வைண்டுள்ளதால், அந்நாட்டின் நீரம்ின்சார உற்பத்தி 

நிறலயங்களில் மின் உை்பத்தி பாதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சிறிய மை்றும் சபரிய நகரங்களில் மின்ொரம் இல்லாததால் அங்கு இருள் சூை்ந்து 

உள்ளது. 

❖ 64 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, ஆசியாவின் மிக நீளமான நதி மை்றும் சீனாவின் மிகப் 

சபரிய நதியான யாங்தெ வைண்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியா மற்றும் எகிப்து இவடதயயான அரசுமுவற உறவுகளின் 75ைது ஆண்டு 

விழா 

❖ இந்தியாவுடனான அரசுமுறை உைவுகளின் 75வது ஆண்டு நிறைவின் நிறனவாக 

எகிப்து அரசு நினனவு தபால்தறலறய சவளியிடட்து. 

❖ 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தததியன்று, எகிப்து அரசு இந்தியாவின் 
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சுதந்திரத்றத அங்கீகரித்த தபாது இந்தியாவுக்கும் எகிப்துக்கும் இறடயிலான அரசு 

முறை உைவுகள் சதாடங்கியன. 

❖ 1950 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்த இரு நாடுகளும் சநருக்கமானதன் விறளவாக 1955 ஆம் 

ஆண்டில் ஒரு வரலாை்றுச ்சிைப்பு மிக்க நட்பு ஒப்பந்தம் ஏை்பட்டது. 

❖ தை்தபாது 3.15 பில்லியன் அசமரிக்க டாலரக்ள்  மதிப்பிலான இந்திய முதலீட்டுடன் 

இந்தப் பிராந்தியத்தில் இந்தியாவிை்கான மிகப்சபரிய முதலீட்டுத் தளங்களில் எகிப்து 

நாடும் ஒன்ைாகும். 

❖ 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கும் எகிப்துக்கும் இறடதய பாதுகாப்பு 

ஒத்துறைப்பு வளரெ்ச்ி சபை்ைது  

❖ இந்தியாவும் எகிப்தும் இறணந்து செலன்-300 சஜட் என்ை தபார ் விமானத்றதத் 

தயாரித்தன. 

❖ இந்திய-எகிப்து கூட்டு பாதுகாப்புக் குழுவானது 2006 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ அதன் பிைகு, இந்தக் குழு ஆறு முறை கூடியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவும் எகிப்தும் இறணந்து சடசெரட்் வாரியர ் என்ை இருதரப்பு இராணுவப்  

பயிை்சிறயயும் ஏை்பாடு செய்கின்ைன. 

 

 

ஷாங்காய் ஒே்துவழப்பு அவமப்பின் பாதுகாப்பு அவமசச்ரக்ள் கூட்டம் 

 

❖ ஷாங்காய் ஒத்துறைப்பு அறமப்பின் உறுப்பினர ் நாடுகளின் பாதுகாப்பு 
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அறமெெ்ரக்ளின் கூட்டமானது உஸ்சபகிஸ்தானில் நறடசபை்ைது. 

❖ ஷாங்காய் ஒத்துறைப்பு அறமப்பின் உெச்ி மாநாடானது உஸ்சபகிஸ்தான் நாட்டின் 

ெமரக்ண்ட ்நகரில் செப்டம்பர ்15-16 ஆம் தததிகளில் நறடசபை உள்ளது. 

❖ இந்தியா, ரஷ்யா, சீனா, பாகிஸ்தான், கஜகஸ்தான், உஸ்சபகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், 

கிரக்ிஸ்தான் உள்ளிட்ட அதன் 8 உறுப்பினர ் நாடுகளின் அரசுத ் தறலவரக்ள் இதில் 

பங்தகை்கின்ைனர.் 

❖ ஷாங்காய் ஒப்பந்தம் என்றும் அறைக்கப்படுகிை ஷாங்காய் ஒத்துறைப்பு அறமப்பு 

என்பது ஒரு ஐதராப்பிய மற்றும் ஆசிய நாடுகளின் அரசியல், சபாருளாதார மை்றும் 

பாதுகாப்புக் கூட்டணியாகும். 

 

PEN-PLUS உே்தி 

 

❖ ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் சுகாதார அறமெெ்ரக்ள் சதாை்ைா தநாய்களுக்கு எதிரான PEN-

PLUS என்ற உத்திறய ஏை்றுக் சகாண்டனர.் 

❖ ஆப்பிரிக்காவின் முக்கிய நகரங்களில் சதாை்ைா தநாய்களுக்குப் சபரும்பாலும் 

சிகிெற்ெ அளிக்கப்படுகின்ைன. 

❖ சபரும்பாலான கிராமப்புை, நகரப்்புை, விளிம்பு நிறல மை்றும் குறைந்த வருமானம் 

சகாண்ட தநாயாளிகளுக்குத் ததறவயான பயன்கள் அளிக்கப்பட வில்றல என்பதால் 

சுகாதார ஏை்ைத்தாை்வுகறள இந்தநாய்கள் வமலும் தமாெமாக்குகிைன. 

❖ இறத முறியடிக்க ஆப்பிரிக்கா PEN-PLUS என்ை புதிய ஒரு உத்திறய ஏை்றுக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ PEN-PLUS உத்தி என்பது அத்தியாவசிய மருந்துகள், சதாழில்நுட்பங்கள், தநாய் 

கண்டறிதல் மை்றும் சிகிெற்ெ ஆகியவை்றிை்கான அணுகறல அதிகரிப்பதன் மூலம் 

முதல்-நிறல பரிந்துறர ொரந்்த சுகாதார றமயங்களில் கடுறமயான சதாை்ைா 

தநாய்கறள நிவரத்்தி செய்வதை்கான ஒரு பிராந்திய உத்தி ஆகும். 

❖ ஏசனனில் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தநாயாளிகளின் சுய செலவினம் ொரந்்த 

செலவழிப்பிை்குப் சபரும்பாலும் சதாை்ைா தநாய்கதள காரணமாக இருப்பதால், இந்த 

உத்தி என்பது சிகிெற்ெயில் உள்ள அணுகல் இறடசவளிறயக் குறைக்கும்.  
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❖ PEN-PLUS உத்தியானது றலபீரியா, மலாவி மை்றும் ருவாண்டா ஆகிய நாடுகளில் 

சவை்றிகரமாகச ்செயல்படுத்தப்பட்டு தமம்படுதத்ப்பட்டது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

NDTV மற்றும் அோனி குழுமம் 

 

❖ அதானி குழுமம் NDTV ஊடகத்தில் 29.2% அளவிலான பங்குகறள மறைமுகமாக 

றகயகப் படுத்துவதாக அறிவித்தது. 

❖ தமலும், திைந்தநிறலச ்ெந்றதயில் இருந்து தமலும் 26% பங்குகறள வாங்க அது முன் 

வந்துள்ளது. 

❖ இப்தபாது அதானி குழுமம், இந்தியாவின் பங்குச ்ெந்றதக் கட்டுப்பாட்டு அறமப்பான 

இந்தியப் பங்குகள் மை்றும் பங்குெ ் ெந்றத வாரியத்தின் அனுமதியிறனப் சபை 

தவண்டும். 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

இவணயைழி மருந்து கண்காணிப்பு அவமப்பு 

❖ தகரள அரொனது விறரவில் இறணயவழியிலான மருந்துக் கண்காணிப்பு வெதிறயத் 

சதாடங்க உள்ளது. 

❖ இது மாநிலத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவ நிறுவனங்களில் மருந்துகளின் இருப்பு மை்றும் 

விநிதயாகத்றதக் கண்காணிப்பறத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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❖ சில அரசு மருத்துவமறனகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகள் உட்பட மருந்துகளுக்குக் 

கூட தட்டுப்பாடு இருப்பதாக புகார ்எழுந்தறத அடுத்து இந்த வெதியானது அறிமுகப் 

படுத்தப் படுகிைது. 

 

டிஜிட்டல் தலாக் அோலே்தில் 75 லட்சம் ைழக்குகள் 

 

❖ ராஜஸ்தானில் உள்ள டிஜிட்டல் தலாக் அதாலத் சமாத்தம் 568 அமரவ்ுகறள அறமதத்ு 

உள்ளது. 

❖ சமாத்தம் 5,62,295 வைக்குகள் இதில் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளன. 

❖ விொரறணக்கு முந்றதய நிறலயில் 2,28,863 வைக்குகள் மை்றும் 3,33,432 வைக்குகள் 

மாநிலத்தின் பல்தவறு நீதிமன்ைங்களில் நிலுறவயில் உள்ளன. 

❖ மகாராஷ்டிராவில், டிஜிடட்ல் தலாக் அதாலத்தில் சமாத்தம் 63,99,983 தபாக்குவரத்து 

வைக்குகள் பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளன. 

❖ தலாக் அதாலத்துகள் முழுவதும் டிஜிட்டல் முறையில் உருவாக்கப்படுவது இதுதவ 

முதல் முறையாகும். 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்ைதேச இவணயசைளி தினம் - ஆகஸ்ட் 23 

 

❖ இந்தத் தினமானது 1991 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய இறணய சவளியானது சபாது 

மக்களின் பயன்பாட்டிை்காக அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு தினமாகும். 
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❖ முதன்முறையாக உலகளாவிய இறணய சவளியிறன கண்டுபிடித்த டிம் சபரன்ரஸ்் 

லீ அறனவருக்கும் இந்த வெதியிறன அணுகுவதை்கு அனுமதி வைங்கினார.் 

❖ இறணய சவளியானது அறனவருக்கும் இலவெம் என்றும் அதன் பயன்பாட்டிை்கு 

கட்டணம் ஏதும் இல்றல என்றும் CERN நிறுவனம் அறிவித்தது. 

❖ லீ என்ை ஆங்கிதலயக் கணினி அறிவியலாளர ் 1989 ஆம் ஆண்டில் சுவிட்சரல்ாந்தின் 

பெனீவா நகரில் உள்ள CERN நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் தபாது  உலகளாவிய இறணய 

சவளியிறனக் கண்டுபிடித்தார.் 

 

சபண்கள் சமே்துை தினம் - ஆகஸ்ட் 26 

❖ 1920 ஆம் ஆண்டில் அசமரிக்க அரசியலறமப்பின் மீதான 19வது திருத்தத்றத ஏை்றுக் 

சகாண்டதன் நிறனவாக இந்தத ்தினமானது சகாண்டாடப்படுகிைது. 

❖ இது சபண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிறமறய வைங்குகிைது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிை்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு "Hard Won… Not Done" என்பதாகும். 
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