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ஜூலை – 21 

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆயுஷ்மான் பாரத ் திடட்த்தின் கீழ் 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் 20 ஆயிரம் 

சுகாதார நல மமயங்கள் அமமக்கப்படும் என்று மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப 

நலத் துமற அமமசச்ர ்டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் அறிவிதத்ுள்ளார.் 

o இத்திட்டத்தின் கீழ் நாட்டில் ம ாத்த ் 1.5 இலடச் ்  சுகாதார நல ம யங்கள் 

ஏற்படுத்தப்படு ். 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாட்டில் மகப்பபற்று இறப்பு விகிதம் 

❖ தமிழ்நாட்டில்  கப்பபற்று இறப்பு விகித ் (MMR - Maternal Mortality Rate) 6 புள்ளிகள் 

குமறந்திருக்கின்றது. 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டு மாநில சுகாதார மமலாண்மமத் தகவல் அமமப்புத் தரவின்படி, MMR 

புள்ளி 1 இலடச் ்  குழந்மத பிறப்புகளுக்கு 66-லிருந்து 60 ஆகக் குமறந்துள்ளது. 

❖ 2030 ஆம் ஆண்டில் 1 இலடச் ் குழந்மதகளுக்கு 70க்குக் கீமழ MMR-ஐ ககாண்டு வரும் 

நீடித்த வளரச்ச்ி இலக்கிமன 2014-16 வமரயிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு 

எட்டியுள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் மகப்மபற்று இறப்பு விகிதம் 130 ஆக உள்ளது. 

MMR பற்றி 

❖ மகப்மபற்று இறப்பு என்பது குழந்மதப் பிறப்பு அல்லது கருத்தரித்தலின் மபாது 

ஏற்படும் பிரசச்ிமனகள் காரணமாக ஏற்படும் இறப்புகமளக் குறிக்கின்றது. 

❖ இது ஓராண்டில் 1 இலடச் ் குழந்மதப் பிறப்புகளுக்கு இறக்கும் கபண்களின் 

எண்ணிக்மகயாகும். 
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ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ப்ளூம்பபரக்் பெல்வந்தரக்ள் குறியீடு 

❖ உலகின் மிகப்மபரிய மசல்வந்தராக அப சானின் தமலவரான மெப் மபபசாஸ் 

மதாடரக்ிறார.் இவருமடய ம ாத்த மசாதத்ு  திப்பு 125 பில்லியன் அம ரிக்க 

டாலராகு ். 

❖ பில் பகடஸ்் 107 பில்லியன் டாலர ்மசாதத்ு  திப்புடன் 3-வது இடத்தில் உள்ளார.் 

❖ ம க்பராசாப்ட் நிறுவனத்தின் இமை நிறுவனரான பில்பகடஸ்் ப்ளூ ்மபரக்் 

மசல்வந்தரக்ள் குறியீட்டில் ஒருபபாது ் இரை்டாவது இடதத்ிற்குக் கீபழ 

மசன்றதில்மல. ஆனால் தற்மபாழுது இவர ் LVMH நிறுவனத்தின் தமலவர ் மற்றும் 

தமலமம நிரவ்ாக அதிகாரியான கபரன்ாரட்ு அரன்ால்ட் என்பவரால் 3-வது 

இடத்திற்குத ்தள்ளப் படட்ுள்ளார.் 

❖ பில் மகடஸ்ின் ககாமடப் பண்பு சாரந்்த முயற்சிகள் இந்தத் தரவரிமசயில் இவர ்

பின்தங்கியதற்கு முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்றாகும் என்பமதக் குறிப்பிடட்ாக 

மவண்டும். 

❖ பில் மகடஸ்் 35 பில்லியன் அகமரிக்க டாலருக்கு மமலாக பில் மற்றும் கமலிண்டா 

மகடஸ்் அறக்கட்டமளக்கு நன்ககாமடயாக வழங்கியுள்ளார.் 

❖ கசல்வமிக்க இந்தியரான முமகஷ் அம்பானி இந்தத ் தரவரிமசயில் 51.8 பில்லியன் 

அகமரிக்க டாலர ்கசாத்து மதிப்புடன் 13வது இடத்தில் உள்ளார.் 

❖ அஸிம் பிமரம்ஜி என்பவர ் இரண்டாவது கசல்வமிக்க இந்தியராக இந்தத் 

தரவரிமசயில் 20.5 பில்லியன் டாலர ் கசாதத்ு மதிப்புடன் 48-வது இடதத்ில் உள்ளார.் 

இவருக்கு அடுதத்ு இந்தத் தரவரிமசயில் சிவ் நாடார ் 92-வது இடத்திலும் உதய் 

மகாட்டக் 96-வது இடத்திலும் உள்ளனர.் 

இதுபற்றி 

❖ ப்ளூம்கபரக்் கசல்வந்தரக்ள் குறியீடு என்பது 2012 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதம் முதல் 

ப்ளூம்கபரக்் கசய்தி நிறுவனத்தால் கவளியிடப்படும் உலக கசல்வந்தரக்ளின் 

தினசரித் தரவரிமசயாகும். 

❖ இது உலகில் உள்ள 500 கசல்வமிக்க நபரக்மளப் பட்டியலிடுகின்றது. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

மிகவும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட மாநிலம் 

❖ மபங்களூருவில் உள்ள பைவழங்கீடட்ுத் தீரவ்ுகள் நிறுவன ான “ரமசாரம்ப” ஆனது 

“வளரந்்துவரும் நிதியியல் கதாழில்நுட்பங்களின் சகாப்தம்” என்ற தனது டிஜிடட்ல் 

பரிமாற்ற அறிக்மகயின் 2-வது பதிப்மப கவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயின்படி, மிகவும் டிஜிடட்ல் மயமாக்கப்படட் மாநிலங்களின் 

பட்டியலில் கரந்ாடகா முதலிடத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுதத்ு இந்தப் பட்டியலில் 

மகாராஷ்டிரா மற்றும் தில்லி ஆகியமவ தரவரிமசப் படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
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❖ இந்தப் பட்டியலில் தமிழ்நாடு 4-வது இடத்திலும் ஆந்திரப் பிரமதசம் 5-வது இடத்திலும் 

தரவரிமசப் படுத்தப்படட்ுள்ளன.         

 

சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

ஆஸ்க்பளாபினாக் - கழுகுகள் 

❖ கால்நமடப் பயன்பாட்டிற்காக NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug) 

ஆஸ்க்மளாபினாக்மகத்  தமட கசய்ய இந்திய அரசு திட்டமிடட்ுக் 

ககாண்டிருக்கின்றது. 

❖ NSAID என்பது  “ஸ்டீராய்டு அல்லாத அழற்சி எதிரப்்பு மருந்து” என்பதாகும். 

❖ ஆஸ்க்மளாபினாக் இந்தியக் கழுகுகமளக் ககால்லும் திறன் ககாண்டது. 

இதற்கு முந்ததயத் ததடகள் 

❖ இந்திய அரசு கழுகுகமளப் பாதுகாப்பதற்காக 2008 ஆம் ஆண்டு ஜூமல அன்று 

கால்நமடப் பயன்பாட்டிற்காக மடக்மளாபினாக் மற்றும் அதன் கலமவகமளத ்தமட 

கசய்தது.  

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூமல மாதம் முதல் இந்த மருந்மத மனிதரக்ளுக்கு ஒற்மற அளவு 

உடக்சலுத்து மருந்தாகப்  பயன்படுதத் மடட்ும் அனுமதிக்கப்படுகின்றது.  

❖ விலங்குகளுக்கு வலி நிவாரணியாக மடக்மளாபினாக் அளிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஜிப்ஸ் வமக கழுகுகள் இறந்த விலங்குகளின் உடமல உடக்காள்ளும் மபாது, இமவ 

கடுமமயான சிறுநீரகச ் கசயலிழப்மப எதிரக்காண்டு இறந்து விடுகின்றன. இமவ 

இந்தியக் கழுகுகள் (ஜிப்ஸ் இண்டிகஸ்) என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன. 
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கதளக் பகால்லிகதளத் தாங்கும் திறன் பகாண்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தி 

வதக 

❖ கமளக் மகால்லிகமளத் தாங்கு ் திறன் மகாை்ட  ரபணு  ாற்றப்பட்ட பருத்தி (Bt 

Cotton - HT Bt Cotton) வமகமயச ் சட்ட விபராத ாக விமதத்ததற்காக 12 

விவசாயிகளுக்கு எதிராக  காராஷ்டிரா  ாநில அரசு காவல் துமறயில் புகார ்

அளிதத்ுள்ளது. 

❖ சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சட்ட ், 1986-ன் கீழ், அரசினால் ஒப்புதல் அளிக்கப்படா ல் 

 ரபணு  ாற்றப்பட்ட பயிரக்ள் வளரக்்கப்படுவது சட்டவிபராத ாகு ்.  

❖ HT Bt என்பது இந்தியாவில் மரபணு மாற்றப்பட்ட பருத்தியின் 3-வது சந்ததியாகும். 

❖ க்மர 1 ab மற்றும் க்மர 1 ac ஆகியமவ இதற்கு முந்மதய சந்ததி இனங்களாகும். இமவ 

பருத்திச ் கசடிகளில் இளஞ்சிவப்பு காய்ப்புழு தாக்குதமலக் கடட்ுப்படுதத்ுவதில் 

முக்கியக் கருவியாகச ்கசயல்படுகின்றன. 

❖ Cry 1 Ac மற்றும் Cry 1 Ac  என்பது சிறுசிதிலாக்கத்தின் மபாது பாக்டீரியம் மபசில்லஸ் 

தூரிங்கஜனிசிஸினால் உருவாக்கப்பட்ட புரதங்களாகும். 

❖ மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிரக்ள் என்பது பூசச்ியிலிருந்துப் பயிரக்மளப்  பாதுகாக்க 

தாவரத்தில் Bt மபான்ற அமத நசச்ுப் கபாருடக்மள உற்பத்தி கசய்ய மரபணு முமறயில் 

மாற்றப்பட்ட பயிரக்ளாகும்.  

 

 

ஆபராக்கிய பெெ்ா – மரபணு குறிமுதற கண்டுபிடி ்பு  

❖ பகரள பல்கமலக் கழகத்மதச ் பசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஆபராக்கிய பசச்ா 

 ரபணு அம ப்பின் (டம்ரசப்சாபஸ் பசலனிகஸ்) குறிமுமறமய 

கை்டுபிடிதத்ுள்ளனர.் 

❖ இது அகஸ்திய  மலயில் இருக்கு ் மிகவு ் சக்தி வாய்ந்த  ருத்துவத் தாவர ாகு ். 

❖ இந்த அதிசயத் தாவர ானது கமளப்மப எதிரத்த்ுப் பபாராடுவதற்காக காைிப்  

பழங்குடியின சமூகத்தினால் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. இது தனது பார ்பரியப் 
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பயன்பாட்டிற்காக அறியப்படுகின்றது. 

❖ இந்தத் தாவர ானது எதிரப்்பு ஆக்ஸிெபனற்றி, பாலுைரவ்ுத் தூை்டி, அழற்சி எதிரப்்பு, 

பநாமயதிரப்்பு, கடட்ி எதிரப்்பு, வயிற்றுப் புை் எதிரப்்பு, குருதிக் மகாழுப்பு மிமக 

எதிரப்்பு, கல்லீரல் பாதுகாப்பு  ற்று ் நீரிழிவு பநாய் எதிரப்்புப் பை்புக் கூறுகள் 

ஆகியவற்மறக் மகாை்டுள்ளது.  

 

 

பிர ைமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ஷீலா தீக்சித் காலமானார ்

❖ தில்லியின் முன்னாள் முதல்வர ் ற்று ் மூத்த காங்கிரஸ் தமலவரான ஷீலா தீக்சித் 

ெூமல 20 ஆ ் பததி புது தில்லியில் கால ானார.்  அவருமடய வயது 81 ஆகு ். 

❖ இவர ் நீை்ட கால ் முதலம சச்ராகப் பதவி வகித்தவரக்ளில் ஒருவராவார.் 

எந்தமவாரு இந்திய  ாநிலங்களிலு ் இல்லாத வமகயில் நீை்ட கால ் பைியாற்றிய 

மபை் முதலம சச்ர ்இவராவார.் இவர ்1998 ஆ ் ஆை்டு முதல் 2013 ஆ ் ஆை்டு வமர 

ம ாத்த ் 15 ஆை்டுகள் முதலம சச்ராகப் பைியாற்றினார.் 

❖ இவர ் 2014 ஆ ் ஆை்டு  ாரச் ்  ாத ் 11 ஆ ் பததி பகரளாவின் ஆளுநராகப் 

மபாறுப்பபற்றார.் ஆனால் இவர ் 2014 ஆ ் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 25 அன்று ஆளுநர ்

பதவியிலிருந்து விலகினார.் 

❖ 2010 ஆ ் ஆை்டில் இவருமடய ஆடச்ிக் காலத்தில் முதன்முமறயாக கா ன்மவல்த் 

விமளயாடட்ுப் பபாட்டிகள் இந்தியாவில் நடத்தப்படட்ன.  
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விலளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

ஹீமா தாஸ் 5-வது தங்கம் 

❖ மசக் குடியரசில் நமடமபற்ற பநாபவ ம ஸ்படா பநட் ம டட்ுஜி கிராை்ட் பிரிக்ஸில் 

இந்தியாமவச ் பசரந்்த ஹீ ா தாஸ்  களிருக்கான 400 மீட்டர ் மதாமலமவ 52.09 

வினாடிகளில் கடந்து தங்கப் பதக்க ் மவன்றுள்ளார.் 

❖ இது ஹீ ா தாஸின் முதலாவது 400 மீட்டர ்தங்கப் பதக்க ாகு ். 

❖ 2019 ஆ ் ஆை்டு ெூமல  ாதத்தில் இவர ்5 தங்கப் பதக்கங்கமள மவன்றுள்ளார.் 

❖ இதற்கு முன்பு இவர ் ெூமல  ாதத்தில்  டட்ு ் 200 மீடட்ர ் பபாட்டியில் 4 தங்கப் 

பதக்கங்கமள மவன்றுள்ளார.் 

❖ இவர ்அசா ்  ாநிலத்மதச ்பசரந்்த இந்திய அதிவிமரவு தடகள வீராங்கமன ஆவார.் 

❖ பபாபகஸ்வர ் பரூக்கிற்குப் பிறகு சரவ்பதச விமளயாடட்ுப் பபாட்டியில் தங்கப் 

பதக்கத்மத மவன்ற அசாம ச ் பசரந்்த 2-வது தடகள வீராங்கமன ஹீ ா தாஸ் 

ஆவார.் 
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முக்கிய தினங்கள் 

நிலவில் கால் பதித்ததின் 50வது ஆண்டு – ஜூதல 20 

❖ ெூமல 20 ஆ ் பததியானது அம ரிக்காவினால் மசலுத்தப்பட்ட அப்பல்பலா 11 என்ற 

திட்டத்தின்  50வது ஆை்மடக் குறிக்கின்றது. 

❖ இது நீல் ஆ ்ஸ்ட்ராங், பஸ் ஆல்டிரின்  ற்று ் மிசம்சல் காலின்ஸ் ஆகிய விை்மவளி 

வீரரக்ளுடன் நிலவுக்குச ்மசலுத்தப்பட்டது. 

❖ நிலவின் மீது கால் பதித்த முதல் நபர ்நீல் ஆ ்ஸ்ட்ராவ் ஆவார.் 

❖ இவர ்கால் பதிதத்ு 19 நிமிடங்கள் கழிதத்ு ஆல்டிரின் இவருடன் இமைந்தார.்  

❖  னிதரக்ளுடன் நிலவின் மீது தமரயிறங்கிய முதலாவது திட்ட ் இதுவாகு ். 

❖ இது நாள் வமர, நிலவில்  னிதரக்மள மவற்றிகர ாக தமரயிறக்கு ் திடட்த்மத 

ப ற்மகாை்ட ஒபர நாடு அம ரிக்கா ஆகு ்.  
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ெரவ்பதெ பெஸ் (ெதுரங்க) தினம் – ஜூதல 20 

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டு ் ெூமல 20 அன்று சரவ்பதச மசஸ் (சதுரங்க ்) தின ் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 1924 ஆ ் ஆை்டு இத்தினத்தில் சரவ்பதச மசஸ் கூட்டம ப்பு 

(FIDE - International Chess Federation) உருவாக்கப்படட்து. 

❖ FIDE கதாடங்கப்படட்மதக் ககௌரவிப்பதற்காக 1966 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 20 ஆம் மததி 

முதல் சரவ்மதச கசஸ் தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஜூமல 20 ஆம் மததிமய சரவ்மதச கசஸ் தினமாக அனுசரிப்பதற்கான 

பரிந்துமரயானது யுகனஸ்மகாவினால் வழங்கப்பட்டது. 

❖ 1851 ஆம் ஆண்டில் இலண்டனில் முதலாவது நவீன கசஸ் கதாடர ் நமடகபற்றது. 

இதக்தாடரில் கஜரம்மனச ்மசரந்்த அமடால்ப் ஆண்டரச்ன் கவற்றி கபற்றார.் 

❖ 1951 ஆம் ஆண்டில் ஆலன் தூரிங் என்பவர ் கசஸ் விமளயாடுவதற்காக முதலாவது 

கணினி நிரமல மமம்படுத்தினார.்  

❖ இந்தியாவில் கசஸ் விமளயாடட்ு 5-வது நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ அந்தக் காலகட்டத்தில் இது “சதுரங்கா” எனப் கபயரிடப்படட்து. 

❖ இதன்பின் இந்த விமளயாடட்ு பாரசீகத்திற்குப் பரவியது. 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

“மருத்துவரக்ளுக்காக மருத்துவரக்ள்” (D – 4 – D) முன்பனடுப்பு 

❖ இந்திய  ருதத்ுவக் கழக ானது (Indian Medical Association - IMA) பசாரந்்து பபாவமதத் 

தடுத்தல்,  ன நலப் பிரசச்ிமனகமளக் கமளதல், குடியிருப்புவாசிகள்  ற்று ் 

 ருத்துவரக்ள் ஆகிபயாரிமடபய நிகழு ் தற்மகாமல நிகழ்வுகமளக் குமறத்தல் 
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ஆகியவற்மற பநாக்கங்களாகக் மகாை்டு “மருதத்ுவரக்ளுக்காக மருத்துவரக்ள்” (D – 4 

– D) என்ற முன்கனடுப்மபத் கதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ், IMA ஆனது மனநல பாதிப்புடன் இருக்கும் மாணவரக்ளுக்கு 

உதவுவதற்காக அமனத்து மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வி மமயங்களில் 

அமனதத்ு நாடக்ளிலும் 24 மணி மநரமும் கசயல்படும் உதவி மமயத்மதயும் 

ஆமலாசமன மமயங்கமளயும் அமமக்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  

 

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