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ஜூலை – 20  

TNPSC துளிகள் 

❖ நேசச்ர ் எனும் அறிவியல் இதழில் வெளியான சில தகெல்களின்படி. அநமசான் 

மழைக் காடுகளின் சில பகுதிகளிலுள்ள மரங்கள், தான் உறிஞ்சும்  காரப்ன் ழை 

ஆக்ழசழை விை அதிக அளவு காரப்ன் ழை ஆக்ழசழை வெளியிடுகின்றன. 

o ஒரு காரப்ன் ஈரப்்புப் பகுதியாக (காரப்ன் மடு) அநமசான் மழைக்காடுகளின் 

பங்கு குழறே்து ெருெது இதன் மூலம் வதரிய ெருகிறது. 

❖ கரே்ாைக முதலழமசச்ர ் B.S. எடியூரப்பா கரே்ாைக மின்சார இருசக்கர ொகன 

ொைழகத் திை்ைம் 2021 என்ற திை்ைத்ழதத ்வதாைங்கி ழெத்துள்ளார.் 

o நபருே்து, இரயில் மற்றும் வமை்நரா ேிழலயங்கழள அழைெதில் உள்ள 

சிரமங்கழளக் குழறத்தல் மற்றும் அதற்கான பயண நேரத்ழதக் குழறத்தல் 

நபான்றெற்ழற நோக்கமாகக் வகாண்டு இத்திை்ைம் வதாைங்கப்பை்டுள்ளது. 

❖ “ஜம்மு & காஷ்மீர ்மற்றும் லைாக் ஆகிய ஒன்றியப் பிரநதசங்களுக்கான வபாது உயர ்

ேீதிமன்றம்” என்ற வபயரானது “ஜம்மு & காஷ்மீர ் மற்றும் லைாக் உயரேீ்திமன்றம்” 

என மாற்றப் பை்டுள்ளது. 

o இதற்கான ஜம்மு & காஷ்மீர ்மறுசீரழமப்பு (சிரமங்கழள ேீக்குதல்) ஆழண, 2021 

என்ற ஒரு ஆழணயில் குடியரசுத் தழலெர ் ராம்ோத் நகாவிே்த் அெரக்ள் 

ழகவயழுத்திை்ைார.் 

❖ ஆசிய-பசிபிக் ெரத்்தகக் குழுமத்தின் ஒரு சிறப்பு காவணாலிச ் சே்திப்பான “ஆசிய 

பசிபிக் வபாருளாதார ஒத்துழைப்பு” எனும் சே்திப்பிற்கு ேியூசிலாே்து ோடு தழலழம 

ஏற்றது. 

o இே்த சே்திப்பின் நபாது, விரிொன நகாவிை்-19 நோய்த் தடுப்பு என்பது உலகளவில் 

மக்களுக்கான ஒரு ேன்ழம என்றும் இே்த சுகாதார வேருக்கடி ேிழலயிலிருே்து 

மீண்டு ெருெதற்குத் தடுப்பு மருே்துகழள விழரொக அணுகச ் வசய்ெது  மிக 

அெசியம் என்றும் உலகத ்தழலெரக்ள் அழனெரும் குறிப்பிை்டுக் கூறினர.்  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஓைா ஸ்கூட்டர் சதாழிற்ொலை – கிருஷ்ணகிரி  

 

❖ ஓலா ேிறுெனமானது தமிை்ோை்டில் அழமக்கப்பை்டு ெரும் தனது மின்சார இருசக்கர 

ொகனத் வதாழிற்சாழலயின் முதல் கை்ைப் பணிகளுக்கு ேிதி திரை்டுெதற்காக 
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பநராைா ெங்கியுைன் 100 மில்லியன் மதிப்பிலான ஒரு 10 ஆண்டுகால கைன் 

ெைங்குதல் ஒப்பே்தத்தில் ழகவயழுத்திை்டுள்ளது.  

❖ இது இே்திய மின்சார ொகனத்  வதாழிற்துழறயிநலநய மிகப்வபரிய ேீண்ைகால கைன் 

ெைங்குதல் ஒப்பே்தம் ஆகும். 

❖ இே்த மின்சார ொகனத் வதாழிற்சாழலயானது கிருஷ்ணகிரியில் 500 ஏக்கர ்

பரப்பளவில் கை்ைப்பை்டு ெருகிறது. 

 

2,300 ஆண்டுகள் பழலையான படிக்கிணறு 

❖ வகாடுமணல் வதால்லியல் ஆய்வு தளத்தில் முதல் முழறயாக 2,300 ஆண்டுகள் 

பைழமயான படிக்கிணறு ஒன்று கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. 

❖ ெசிப்பிைமாகவும் வதாழிற்தளமாகவும் திகை்ே்த இே்த இைமானது ஈநராடு  

மாெை்ைத்தின் வசன்னிமழல ஒன்றியப் பகுதியில் அழமே்துள்ளது.  

❖ வசன்னிமழலயிலிருே்து 15 கி.மீ. வதாழலவில் அழமே்துள்ள இே்த இைமானது 

வோய்யலாற்றின் கழரயில் உள்ளது. 

❖ 1981 ஆம் ஆண்டு முதல் நமற்வகாள்ளப்பை்ை முே்ழதய வதால்லியல் ஆய்வுகள், 

மணிகள் மற்றும் அரிய கற்கள் தயாரிக்கப்பை்ை ஒரு வதாழிற்துழற ெளாகம் இங்கு 

இருே்தழதத் வதளிவுபடுத்தியுள்ளன. 

 

 

ஃபபர்டிபரடு ொன்றிதழ் – இன்ட்பகாசெர்வ், நீை்கிரிஸ் 

❖ இன்ை்நகாவசரெ்் ேிறுெனமானது வஜரம்னியிலுள்ள FLOCERT என்ற அழமப்பிைமிருே்து 

ஃநபரட்ிநரடு (Fairtrade certification - ேியாயமான ெரத்த்கம்) என்ற சான்றிதழைப் வபற்ற 

இே்தியாவின் முதலாெது கூை்டுறவு ேிறுெனமாக மாறியுள்ளது. 

❖ இன்ை்நகாவசரெ்் என்பது ேீலகிரியிலுள்ள நதயிழலத் வதாழிற்சாழலகளின் வதாழில் 

துழறக் கூை்டுறவின்  தழலழம அழமப்பாகும். 

❖ இன்ை்நகாவசரெ்் ேிறுெனத்தின் தழலழம ேிரெ்ாக அதிகாரி சுப்ரியா  சாஹூ, 

முதலழமசச்ர ்M.K. ஸ்ைாலின் அெரக்ளிைமிருே்து சான்றிதழைப் வபற்றுக் வகாண்ைார.்  

❖ ஃநபரட்ிநரடு சான்றிதை் என்பது சரெ்நதச அளவில் புகை்வபற்ற உற்பத்திப் 

வபாருை்களுக்கான தரச ்சான்றிதை் முழறயாகும். 
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❖ வஜரம்னியின் நபான் (Bonn) எனும் ஒரு இைத்திழனத் தழலழமயகமாகக் வகாண்ை 

ஃநபரட்ிநரடு இன்ைரந்ேசனல் அழமப்பானது 72 ோடுகளில் இயங்கி ெருகிறது. 

❖ இன்ை்நகாவசரெ்் என்பது இே்தியாவின் மிகப்வபரிய நதயிழலக் கூை்டுறவு அழமப்பு 

ஆகும். 

 

 

பதசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் முதை் பாட் டாக்சி பெலவ 

 

❖ நஜெரிலுள்ள வோய்ைா விமான ேிழலயம் முதல் பிலிம் சிை்டி ெழரயில் பாை் ைாக்சி 

(pod taxi) நசழெழயத ் வதாைங்குெதற்கான விரிொன திை்ை அறிக்ழகழய இே்தியன் 

நபாரை்் இரயில் மற்றும் நராப்நெ காரப்்பநரஷன் லிமிவைை் (Indian Port Rail and Ropeway 
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Corporation Ltd) என்ற ேிறுெனமானது தயாரித்துள்ளது. 

❖ இே்த இரு பகுதிகளுக்கிழைநய ொகன ஓை்டுேர ் இல்லாத ைாக்சி நசழெழய 

இயக்குெதற்கான திை்ைங்கள் இதில் இைம் வபற்றுள்ளன.  

❖ இது 14 கி.மீ. தூரத்திற்கான நபாக்குெரத்துச ்நசழெ ஆகும்.  

❖ இது இே்தியாவின் முதல் பாை் ைாக்சி நசழெயாக விளங்கும். 

 

இைாைய ைலை எருதுகள் – காப்பீடு  

❖ யாக் எனப்படும் இமாலய மழல எருதுகளுக்குக் காப்பீடு பதிவு வசய்ெதற்காக 

அருணாசச்லப் பிரநதசத்தின் நமற்கு காவமங் மாெை்ைத்திலுள்ள நதசிய இமாலய 

மழல எருது ஆராய்சச்ி ழமயமானது நதசியக் காப்பீை்டு ேிறுெனக் கைகத்துைன் 

கூை்டிழணவு ஒன்ழற நமற்வகாண்டுள்ளது. 

❖ இே்தக் காப்பீை்டுக் வகாள்ழகயானது ொனிழலயால் ஏற்படும் நபரிைரக்ள், நோய்கள், 

நபாக்குெரத்தின் நபாது ஏற்படும் விபத்துகள், அறுழெச ்சிகிசழ்சகள் மற்றும் நெழல 

ேிறுத்தம் (அ) கலெரங்கள் நபான்றெற்றால் ஏற்படும் அபாயங்களிலிருே்து இமாலய 

மழல எருதிழன ழெத்திருக்கும் உரிழமயாளரக்ளுக்குப் பாதுகாப்பிழன ெைங்கும். 

❖ லைாக் மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர ் ஆகிய ஒன்றியப் பிரநதசங்களில் இமாலய மழல 

எருதுகள் அதிக எண்ணிக்ழகயில் உள்ளன.  

 

 

MH – 60R பை்பயன்பாட்டு செலிகாப்டரக்ள் 

 

❖ அவமரிக்கக் கைற்பழையானது முதல் இரண்டு MH-60R பல்பயன்பாடு 

வஹலிகாப்ைரக்ழள இே்தியக் கைற்பழையிைம் ஒப்பழைத்தது.  
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❖ இே்தியக் கைற்பழையானது லாக்ஹீடு மாரட்ின் ேிறுெனத்தினால் தயாரிக்கப்பை்ை 24  

MH-60R வஹலிகாப்ைரக்ழள ொங்குகிறது. 

❖ இழெ உலகின் மிகவும் நமம்படுத்தப்பை்ை கைல்சார ் வஹலிகாப்ைர ் என கருதப் 

படுபழெயாகும்.  

 

பகாவிபொை் 

❖ ழஹதராபாத்திலுள்ள இே்தியத் வதாழில்நுை்பக் கல்வி ேிறுெனத்தின் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் “நகாவிநஹாம்” எனப்படும் விழரவு மின்னணு மற்றும் 

வசயற்ழக நுண்ணறிவு முழறயினால்  இயங்கும் நகாவிை்-19 நசாதழனக் கருவிழய 

உருொக்கியுள்ளனர.்  

❖ இே்தச ்நசாதழனழய மலிொன விழலயில் வீை்டிநலநய வசய்ய இயலும். 

❖ இே்தச ் நசாதழனக் கருவியானது அறிகுறியல்லாத மற்றும் அறிகுறியுைன் கூடிய 

இரண்டு ெழகத் வதாற்றிழனயும் 30 ேிமிைங்களுக்குள் கண்ைறிே்து விடும்.  

 

கிருஷ்ணா ைற்றுை் பகாதாவரி நதி வாரியங்களின் அதிகார வரை்பு அறிவிப்பு  

❖ கிருஷ்ணா மற்றும் நகாதாெரி ேதி நமலாண்ழம ொரியங்களின் அதிகார 

ெரம்பிழன மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

❖ ஆே்திரப் பிரநதச மறுசீரழமப்புச ் சை்ைத்தின் கீை் அழெ உருொக்கப்பை்ை ஏழு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இே்த அறிவிப்பு வெளியிைப்பை்டுள்ளது. 

❖ ொரியங்கள் ேிறுெப்பைை்நதாடு, ஆே்திரப் பிரநதசம் மற்றும் வதலுங்கானா ஆகிய 

மாேிலங்களிலுள்ள இரு ேதிகளின் படுழககளிலும் அழமக்கப்படும் ேீரம்ின் ஆற்றல் 

ேிழலயம் உள்ளிை்ை அழனத்துத் திை்ைங்களின் வசயல்பாை்டு அதிகாரத்ழதயும் இே்த 

ொரியங்களுக்கு மத்திய அரசு மாற்றியுள்ளது.  

❖ இது 2021 ஆம் ஆண்டு அக்நைாபர ்14 முதல் ேழைமுழறக்கு ெர உள்ளது. 

❖ இதற்கான அறிவிப்பானது ஜல்சக்தி அழமசச்கத்தினால் வெளியிைப்பை்ைது. 

❖ இே்த அறிவிப்பானது கிருஷ்ணா ேதிப் படுழகயில் அழமே்த 35 ேீரம்ின் திை்ைங்கள் 

மற்றும் நகாதாெரி ேதிப் படுழகயில் அழமே்த 71 ேீரம்ின் திை்ைங்கள் ஆகியெற்ழற 

இே்த ொரியங்களின் அதிகார ெரம்பிற்குள் வகாண்டு ெே்துள்ளது.  

 

பகாவிட் டீக்கா ெங் சுரக்சித் வன் தன் அவுர் உத்யை் 

❖ பைங்குடியினர ் ேலதத்ுழற விெகாரங்கள் அழமசச்ர ் அரஜ்ுன் முண்ைா இே்தப் 

பிரசச்ாரத்ழத வதாைங்கி ழெத்தார.் 

❖ வகாநரானா ழெரஸ் தடுப்பு மருே்திற்கு எதிரான “வபாய்த் தகெல்கழள” ஒழிக்கவும், 

வபாய்த் தகெல்களில் நமன்நமலும் கூறப்படும் கை்டுக்கழதகள், ெதே்திகள் 

நதழெயற்ற மற்றும் தெறான தகெல்கழள ஒழிக்கவும் இே்தப் பிரசச்ாரம் உதவும். 

❖ இது பைங்குடியினர ் பகுதிகளில் ‘ஆநராக்கியமுைன் கூடிய ொை்ொதாரங்கழள’ 

நமம்படுத்துதல் மற்றும் அெரக்ளின் உறுதித்தன்ழம, வபருழம மற்றும் சுயதிறன் 

ஆகியெற்ழற நமம்படுதத்ுதல் நபான்றெற்றில் ஈடுபாடு வசலுத்துகிறது. 

❖ இே்த பிரசச்ாரமானது யுனிவசஃப் மற்றும் உலக சுகாதார அழமப்பு ஆகியெற்றால் 

இழணே்து வதாைங்கப்பை்டுள்ளது.  
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❖ இது மூன்று முக்கிய முைக்கங்கழள ெைங்கியுள்ளது. அழெ, 

o ஜீென் – ொை்க்ழக  

o ஜீவிகா – ொை்ொதாரம் 

o ஜக்ரூக்தா – விழிப்புணரவ்ு   

 

ெர்வபதெெ ்செய்திகள் 

குரங்கை்லை பநாய் 

❖ அவமரிக்காவின் வைக்சாசில் அரிதான மனித குரங்கம்ழம நோய் பதிொகியுள்ளது.  

❖ ழேஜீரியாவிலிருே்து அவமரிக்காவிற்குத் திரும்பிய அவமரிக்க குடிமகன் ஒருெருக்கு 

குரங்கம்ழம நோய் இருே்தது கண்ைறியப்பை்டுள்ளது. 

❖ அவமரிக்காவின் நோய்க் கை்டுப்பாை்டு மற்றும் தடுப்பு ழமயம் அளித்த தகெலில் 

இெ்ொறு கூறப்பை்டு உள்ளது. 

❖ குரங்கம்ழம ழெரசானது விலங்கு ெழிநய பரவுக் கூடிய இரை்ழைப் பை்ழையுழைய 

டிஎன்ஏ வகாண்ை ழெரசாகும். 

❖ இது பாக்சிவிரிநை (Poxviridae) என்ற குடும்பத்ழதச ் நசரே்்த ஆரத்்நதாநபா ழெரஸ் 

(Orthopoxvirus) என்ற இனதழ்தச ்நசரே்்ததாகும். 

 

OECD-FAO பருப்புகள் குறித்த கண்பணாட்ட அறிக்லக 2021 – 2030  

❖ இது வபாருளாதார ஒதத்ுழைப்பு மற்றும் நமம்பாை்டிற்கான அழமப்பு மற்றும் உணவு 

மற்றும் நெளாண் அழமப்பு ஆகியெற்றால் வெளியிைப் படுகிறது.  

❖ உலகளாவிய பருப்பு விற்பழனயில் இே்தியா ஒரு முக்கியமான ோைாக உள்ளது. 

❖ இே்தியா இதுோள் ெழர இே்த புரதச ் சத்துமிக்க பருப்பு ெழககளின் உலகின் 

மிகப்வபரிய உற்பத்தியாளர,் பதப்படுத்துதல், இறக்குமதி மற்றும் நுகரவ்ு ோைாக 

திகை்ெநத இதற்குக் காரணமாகும்.  

❖ 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் உலகின் பருப்பு ெழககள் ெைங்கீைானது 22 மில்லியன் 

ைன்களாக உயரும் என்றும் அதில் பாதியளவு ஆசியாவிலிருே்தும் குறிப்பாக 

இே்தியாவிலிருே்தும் கிழைக்கப் வபறும் என இே்த அறிக்ழகயில் கூறப்பை்டுள்ளது.  

 

ைாநிைெ ்செய்திகள் 

பபானலு திருவிழா 

❖ ‘நபானலு’ என்பது ஒெ்நொர ் ஆண்டின் ‘ஆசதம்’ (ஜுன்/ஜூழல) எனும் வதலுங்கு 

மாதத்தில் வகாண்ைாைப் படும் ஒரு பாரம்பரிய ோை்டுப்புற திருவிைாொகும். 

❖ இது ழஹதராபாத் மற்றும் வசகே்திராபாத் ஆகிய இரை்ழை ேகரங்களிலும் 

வதலங்கானா மாேிலத்தின் இதர சில பகுதிகளிலும் வகாண்ைாைப்படுகிறது. 

❖ ‘நபானலு’ திருவிைாொனது வதலங்கானாவின் ‘மாேிலத் திருவிைாொக’ அறிவிக்கப் 

பை்டுள்ளது. 

❖ இது 2014 ஆம் ஆண்டில் அே்த மாேிலம் உருொக்கப்பை்ை பிறகு, K. சே்திரநசகர ் ராெ் 

தழலழமயிலான அரசினால் அறிவிக்கப்பை்ைது. 
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பிரபைைானவரக்ள், விருதுகள், ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

டாக்டர் கடை்பினி கங்குலி 

 

❖ கூகுள் ேிறுெனமானது 18-07-2021 அன்று ைாக்ைர ் கைம்பினி கங்குலி அெரக்ளின் 

160ெது பிறே்த ோழளவயாை்டி ஒரு சிறப்பு டூடுழள வெளியிை்டு அெழரக் 

வகளரவித்தது. 

❖ இெர ்இே்தியாவில் மருத்துெராகப் பயிற்சி வபற்ற முதல் வபண் ஆொர.் 

❖ கூகுளினுழைய டூடுளில், வபங்களூருழெச ் நசரே்்த தழலெரக்ழள ஓவியமாக 

ெழரயும் ஓை்ரிஜா எனும் ஒரு ஓவியக் கழலஞர ் ெழரே்த கைம்பினி கங்குலியின் 

ஓவியம் இைம் வபற்றது. 

❖ ைாக்ைர ் கைம்பினி கங்குலி அெரக்ள் 1884 ஆம் ஆண்டில் கல்கத்தா மருத்துெக் 

கல்லூரியில் நசரக்்ழகக்கு அனுமதி வபற்ற முதல் வபண் ஆொர.் 

❖ இெர ் மும்ழபழயச ் நசரே்்த ஆனே்திபாய் நஜாஷி நபான்ற பிற வபண் 

மருத்துெரக்நளாடு இே்தியாவில் மருத்துெப் பயிற்சியிழன வெற்றிகரமாக 

நமற்வகாண்ைார.் 

❖ இெர ் தற்நபாழதய ெங்காள நதசத்திலுள்ள பாகல்பூரில் (பிரித்தானிய இே்தியா) 

பிறே்தார.் 
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