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ஜூலை – 21  

TNPSC துளிகள் 

❖ ஆண்டுததோறும் தமற்க ோள்ளப்படும் ஹஜ் புனித யோத்திரை ்கு ஆண் போது ோவலை ்

யோரும் இல்லோமல் கபண் ள் மட்டுதம இனி பதிவு கெய்து க ோள்ளலோம். 

o ெவுதி அதைபியோவின் ஹஜ் மற்றும் உம்ைோ அரமெெ் மோனது இதரனத் கதைிவித்து 

உள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

28 ககாடி மரக்கன்றுகள்  

❖ வனப்பைப்ரப அதி ைிப்பதற் ோ  28 த ோடி மை ் ன்று ரள நடுவதற்கு தமிழ  அைசு 

முடிவு கெய்துள்ளது. 

❖ 1,30,006 ெதுை கி.மீ. புவிப் பைப்புரடய தமிழ  மோநிலத்தில் தற்தபோது 23.8 ெதவீதம் 

பைப்பளவிற்கு வனப்பகுதி ள் உள்ளன. 

❖ இதன் பைப்பளரவ 33 ெதவீதமோ  உயைத்்துவதற்கு அைசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ அடுத்த 10 ஆண்டு ளில் யூ லிப்டஸ் தபோன்ற மைங் ரள அ ற்றி 28 த ோடி மை ் 

 ன்று ரள நடுவதற் ோன இய ் த்தில் அரனத்துத் துரற மற்றும் இதை ெமூ  நல 

மற்றும் தன்னோைவ் (அைசு ெோைோ) அரமப்பு ளும் பங்த ற்  உள்ளன. 

 

மாரக்்கண்கேய நதியின் குறுக்கக அலண 

 

❖ அண்ரட மோநிலமோன  ைந்ோட ோவில் யோைத் ோல் என்னுமிடத்தில், மோை ்் ண்தடய 

நதியின் குறு ்த   ட்டப்படும் அரணயோனது மிகுந்த எதிைப்ோைப்்புடன் எதிைத்நோ ் ப் 

படும் கதன்கபண்ரண – போலோறு நதிநீை ் இரணப்புத் திட்டத்தின் மீது மிகுந்த 

எதிைம்ரறத் தோ ் த்ரத ஏற்படுத்த ் கூடும். 

❖  ைந்ோட ோவோனது யோைத் ோல் அரணயில் நீரைத் தடுத்துெ ் தெமித்தோல் கபண்ரண 

ஆற்றிற்கு வரும் நீைவ்ைதத்ு குரறயும். 
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❖ இதனோல் பருவ மரழ ் ோலத்தின் தபோது ஏைோளமோன நீரைப் கபறும் கிருஷ்ணகிைி 

அரண ்கு வரும் நீைவ்ைத்து குரற ் ப்படும். 

❖ இது வட தமிழ த்தின் வடிநிலப் பகுதி ளில் தமோெமோன தோ ் த்ரத ஏற்படுத்தும். 

குறிப்பு 

❖ கதன்கபண்ரண – போலோறு நதிநீை ் இரணப்புத் திட்டம் மூலமோ  திருப்பத்தூை ்

மோவட்டத்திலுள்ள வோணியம்போடியில் போயும் போலோற்றிற்கு கதன்கபண்ரண 

ஆற்றிலிருந்து 3 டிஎம்சி அளவு நீைோனது க ோண்டு வைத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் தவலூை,் திருப்பத்தூை ் மற்றும் ைோணிப்தபட்ரட ஆகிய 

மோவட்டங் ள் பயன்கபறும்.  

 

கதசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியா – கநபாளம் நே்புறவு இரயிை் பாலதத் திே்ேம் 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டு ஜூரல 18 அன்று இந்தியோவின் கஜய்ந ரு ்கும் தநபோளத்தின் 

குைத்ோ பகுதி ்கும் இரடதயயோன இையில் போரதயின் தெோதரன ஓட்டமோனது 

கவற்றி ைமோ  தமற்க ோள்ளப்பட்டது.  

❖ இந்த இையில் போரதயின் கமோத்த நீளம் 34.50 கிமீ ஆகும். 

❖ இது இரு நோடு ளு ்கிரடதயயோன முதல் இையில் போரத இரணப்போகும் 

❖ இது தநபோளத்தின் மதஹோத்தோைி மோவட்டத்திலுள்ள குைத்ோ என்ற பகுதியிரன 

பீ ோைின் மதுபோனி மோவட்டத்திலுள்ள கஜய்ந ருடன் இரண ்கின்றது. 

❖ இந்தியோ-தநபோளம் நட்புறவு இையில்போரதத் திட்டத்தின் கீழ் கஜய்ந ை-்குைத்ோ 

இையில்போரதரய IRCON நிறுவனம் அரம ்கிறது. 

❖ இதற்கு இந்திய அைசு நிதியுதவி அளி ்கிறது.  

❖ 17 கி.மீ. நீளம் க ோண்ட இைண்டோவது இையில்போரத  இரணப்போனது குைத்ோ 

பகுதிரய பங் ஹோ என்ற பகுதியுடன் இரண ்  உள்ளது. 

❖ 17 கி.மீ. நீளமோன மூன்றோவது இையில்போரத இரணப்போனது பங் ஹோ பகுதியிரனப்  

பைத்ிபோஸ் என்ற பகுதியுடன் இரண ்  உள்ளது. 

 

NB Driver 

❖ கென்ரனயின் இந்திய கதோழில்நுட்ப ்  ல்வி நிறுவனத்தின் ஆைோய்ெச்ியோளை ்ள், NB 

Driver (அண்ரமய இய ்கி – Neighbourhood Driver) எனப்படும் கெயற்ர  நுண்ணறிவு 

அடிப்பரடயிலோன ஒரு  ணித மோதிைிரய உருவோ ்கியுள்ளனை.்  

❖ இது கெல் ளில் புற்றுதநோரய உருவோ ்கும் சில மோற்றங் ரள ்  ண்டறிய தவண்டிப் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது.  

❖ புற்றுதநோயின் வளைெ்ச்ி ்கு  ோைணமோன அந்த மைபணு மோற்றங் ரளத் துல்லியமோ  

அறிய டிஎன்ஏ அரமப்பிரன ஆைோயும் கதோழில்நுட்பத்ரத (இதுவரை பயன்படுத்தப் 

படோத) இந்த வழிமுரற பயன்படுத்துகிறது. 

 

கிொன் ொரதி 

❖ ‘கிெோன் ெோைதி’ எனும் ஒரு டிஜிட்டல் தளமோனது ெமீபத்தில் கவளியிடப்பட்டது. 
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❖ இது விவெோயி ளு ்குத் தோங் ள் விரும்பும் கமோழியில் ‘ெைியோனத் த வல் ரள 

ெைியோன தநைத்தில்’ கபற உதவும்.  

❖ இந்த முன்கனடுப்போனது கதோரலதூைப் பகுதி ளிலுள்ள விவெோயி ளு ்குத் கதோழில் 

நுட்ப வெதி ரள வழங்கி அவை ்ளு ் ோன உைிரமரய வழங்குகிறது.  

 

 

கூகுளின் புதிய கமகக் கணிலமப் பகுதி 

❖ கூகுள் நிறுவனமோனது ததசியத் தரலந ைப் பகுதியோன கடல்லியில்  தனது புதிய 

தம  ்  ணிரமப் பகுதிரய (Cloud Region) கதோடங்  உள்ளதோ  அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது மும்ரபரய அடுத்து இந்தியோவில் அரம ் ப்படும் இைண்டோவது கூகுள்  தம  ் 

 ணிரமப் பகுதியோகும். 

❖ தமலும் இது ஆசிய பசிபி ் பகுதியில் அரமந்த 10வது தம  ்  ணிரமப் பகுதியோகும். 

❖ உல ம் முழுவதும் கமோதத்ம் 26 கூகுள் தம  ்  ணிரமப் பகுதி ள் உள்ளன.  

 

 

TTX – 2021  

❖ இந்தியோ, இலங்ர  மற்றும் மோலத்தீவு ஆகிய நோடு ளின் முன்னணிப் போது ோப்பு 

அதி ோைி ள் ‘TTX – 2021’  எனப்படும் முத்தைப்பு தடபிள்டோப் என்ற ஒரு பயிற்சியில் 

 ோகணோலி மூலம் பங்த ற்றனை.் 
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❖ இந்தப் பயிற்சியோனது தபோரதப்கபோருள் தடுப்பு தபோன்ற  டல்ெோை ் குற்றங் ள், 

 டல்ெோை ் ஆய்வு மற்றும்  டல்பகுதியில் நரடகபறும் மீடப்ுப் பணி தபோன்றவற்றில் 

உதவுதல் ஆகியரவ குறித்து தமற்க ோள்ளப் பட்டது. 

❖ இந்த இைண்டு நோள் பயிற்சியோனது மும்ரபயிலுள்ள  டல்ெோை ்தபோை ்ரமயத்தினோல் 

ஒருங்கிரணந்து நடத்தப்பட்டது. 

 

ெர்வகதெெ ்செய்திகள் 

நாற்கர அரசு முலறலம தளம் 

❖ அகமைி ் ோ, ஆப் ோனிஸ்தோன், போகிஸ்தோன் மற்றும் உஸ்கபகிஸ்தோன் ஆகிய 

நோடு ள் ஒரு புதிய நோற் ை அைசுமுரறரம தளத்திரன அரமப்பதற் ோ  ஒரு 

தரலரம ஒப்பந்தத்ரத தமற்க ோண்டுள்ளன. 

❖ பிைோந்திய இரணப்பு வெதிரய தமம்படுத்துவதத இதன் முதன்ரம தநோ ் மோகும். 

❖ இந்த நோற் ை ் குழுமமோனது பிகடன் நிைவ்ோ த்தினோல் அறிவி ் ப்பட்டது. 

 

 

“The India Story” – புத்தகம் 

 

❖ இந்திய ைிெைவ்் வங்கியின் முன்னோள் ஆளுநை ் பீமல் ஜலன் அவை ்ள் “The India Story” 

என்ற புதிய புத்த த்ரத எழுதியுள்ளோை.் 

❖ இந்தப் புத்த மோனது இந்தியப் கபோருளோதோைதத்ின் வைலோறு பற்றி கூறுவததோடு 

இந்திய அைசியல் கபோருளோதோைத்தின் வருங் ோலத்திற் ோன படிப்பிரனரய வழங் ெ ்

கெய்வரதயும் தநோ ் மோ  ் க ோண்டு எழுதப்படட்து.  

❖ இவை ் “India Then and Now” மற்றும் “India Ahead” தபோன்ற புத்த ங் ரளயும் எழுதி 

உள்ளோை.் 
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சுற்றுெச்ூழை் செய்திகள் 

வாக்யூோ கபார்கபாயிஸ் 

❖ வோ ்யூடோ தபோைத்போயிஸ் எனும் உலகின் அைிதோன மற்றும் மி ெச்ிறிய  டல்வோழ் 

போலூட்டியோனது அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது. 

❖ இதன் அதன்  ண் ரளெ ் சுற்றியுள்ள  ருவரளயங் ளு ் ோ  ‘ டலின் போண்டோ’ 

எனவும் அரழ ் ப் படுகிறது. 

❖ இது 1958 ஆம் ஆண்டில்  ண்டறியப்பட்டது. 

❖ கவப்பமோன நீைில் வோழ ் கூடிய வர  விலங்கு குடும்பத்ரதெ ்தெைந்்த ஒதை இனமோ  

தி ழ்வதோல் இது மற்ற இனங் ரள விட தனிதத்ுவமி ்  ஒன்றோ  உள்ளது. 

❖ இது கம ்சித ோவின்  லிஃதபோைன்ியோ வரளகுடோவின் ( ோைக்டஸ்  டல்) வட ்குப் 

பகுதியில் மட்டுதம  ோணப்படுகின்றது. 

❖ ெைவ்ததெ இயற்ர ப் போது ோப்பு அரமப்போனது இதரன மி வும் அருகி வரும் உயிை ்

இனங் ள் என்ற பிைிவில் தெைத்த்ுள்ளது.  

 

 

மாநிைெ ்செய்திகள் 

‘ஒகர வே்ோரம், ஒகர உற்பத்திப் சபாருள்’ திே்ேம் 

❖ ஹைியோனோ மோநில அைெோனது ‘ஒதை வட்டோைம், ஒதை உற்பத்திப் கபோருள்’ என்ற ஒரு  

திட்டத்ரத விரைவில் அறிமு ப்படுத்த உள்ளது. 

❖ இது அம்மோநிலத்தின் கிைோமப்புற பகுதி ளில் உள்ள சிறுகதோழிற்ெோரல ளு ்கு 

ஊ ் மளித்து அவற்ரற தமம்படுத்துவதற் ோன ஒரு திட்டமோகும்.  

❖ இத்திட்டத்தின் கீழ் மோநிலத்தின் ஒவ்கவோரு வட்டோைங் ரளயும் சில கதோழில்துரற 

இல ்குடன் இரணப்பதற்கு அைசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ககன்ஸ் திலரப்பே விருதுவிழா 

❖ 74வது த ன்ஸ் திரைப்பட விருது விழோவில் போயல்  போடியோவின் (Payal Kapadia) “A Night 

of Knowing Nothing” எனும் திரைப்படத்திற்கு சிறந்த ஆவணப் படத்திற் ோன Oeil d’or 

(த ோல்டன் ஐ/ தங்  ்  ண்) விருதோனது வழங் ப்பட்டுள்ளது.  
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❖ இப்படத்தின் இய ்குநை ்போயல் மும்ரபரயெ ்தெைந்்தவை ்ஆவோை.் 

❖ ஜுலியோ டுத ோைன்ோவ் (Julia Ducournau) ‘Titane’ எனும் தனது திரைப்படத்திற் ோ  

த ன்ஸின் உயைிய விருதோன போல்தம டி ஓை ்(Palme d’Or) விருதிரனப் கபற்றோை.் 

❖ இதன் மூலம் இந்த விருரத கவன்ற இைண்டோவது கபண்மணி எனும் கபருரமரய 

இவை ்கபற்றோை.் 

❖ இந்த விருரதப் கபற்ற முதல் விருதோளை ்1993 ஆம் ஆண்டில் “The Piano” படத்திற் ோ  

விருது கபற்ற தஜன் த ம்பியன் என்பவைோவோை.்  

❖ சிறந்த இய ்குநை ்விருதோனது போப்-ஒகபைோ வர  இரெயிரன ெோைந்்த ‘Annette’ என்ற 

திரைப்படத்திற் ோ  லிதயோஸ்  ோை ்ஸ் (Leos Carax) என்பவரு ்கு வழங் ப்பட்டது. 

❖ த ன்ஸ் திரைப்பட விருது விழோவோனது பிைோன்ஸ் நோட்டின் த ன்ஸ் என்னுமிடத்தில் 

ஆண்டுததோறும் நடத்தப்படுகின்ற விருது வழங்கும் ஒரு விழோவோகும். 

 

ஈக்கவேர் பரிசு 2021 – இந்திய நிறுவனங்கள் 

 

❖ ஆதிமரலப் பழங்குடியினை ் உற்பத்தி நிறுவனம் மற்றும் சிதன ோகுன்ஜோ அற ் 

 ட்டரள உள்ளிட்ட 10 நிறுவனங் ள் மதிப்புமி ்  2021 ஆம் ஆண்டின் ஈ ்தவடை ்

பைிசிரன கவன்றுள்ளன. 

❖ வளங் ோப்பு மற்றும் உயிைிப் பல்லுயிைப்் கபரு ் ம் தபோன்ற துரற ளில் அரவ 

ஆற்றியப் பணி ் ோ  இந்த நிறுவனங் ளு ்கு இந்த விருதோனது வழங் ப்பட்டுள்ளது. 

❖ உயிைிப் பல்லுயிைப்் கபரு ் த்தின் வளங் ோப்பு மற்றும் நிரலயோன பயன்போடு மூலம் 

வறுரமரய ் குரறப்பதற் ோன ெமுதோய முயற்சி ளு ்கு அங்கீ ோைம் அளி ் ெ ்

கெய்வதற் ோ  தவண்டி ஐ ்கிய நோடு ள் அரவயின் தமம்போட்டுத் திட்ட அரமப்பு 

இைண்டு ஆண்டு ளு ்கு ஒருமுரற இந்த விருதிரன வழங்கி வருகிறது. 

❖ ஆதிமரலப் பழங்குடியினை ்உற்பத்தி நிறுவனமோனது தமிழ த்தின் நீலகிைி உயிை ்் 

த ோள  ோப்ப த்திரனெ ் தெைந்்த பழங்குடியினைோல் நடத்தப்படும் ஒரு நிறுவனம் 

ஆகும். 

❖ சிதன ோகுன்ஜோ அற ் ட்டரளயோனது தமற்குத் கதோடைெ்ச்ி மரல மற்றும்  ைந்ோட  

 டற் ரையில் உள்ள எளிதில் போதிப்பு ்குள்ளோகும் ஈைநிலங் ள் மற்றும்  டற் ரைெ ்

சூழ்நிரல ரள 45 ஆண்டு ளோ ப் போது ோத்து வருகிறது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

சநை்ென் மண்கேைா தினம் - ஜூலை 18  

❖ ஐ ்கிய நோடு ள் அரமப்போனது ஒவ்தவோை ் ஆண்டும் ஜூரல 18 ஆம் நோளிரன 

ெைவ்ததெ கநல்ென் மண்தடலோ தினமோ  அனுெைி ்கின்றது. 

❖ இத்தினத்திற் ோன இவ்வருடத்தின்  ருத்துரு “ஒரு ர  மற்கறோருவரு ்கு உதவ 

முடியும்”. 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூரல 18 அன்று நியூயோை ்்கில் ெைவ்ததெ மண்தடலோ தினமோனது 

முதன்முதலில் அனுெைி ் ப்பட்டது. 

❖ இவ்வருடம் கநல்ென் மண்தடலோவின் 103வது பிறந்த தினத்ரத ் குறி ்கின்றது. 

❖ இவை ் சுதந்திை கதன்னோப்பிைி ் ோவில் ஜனநோய  ைீதியில் ததைந்்கதடு ் ப் பட்ட 

முதலோவது குடியைசுத் தரலவை ்ஆவோை.் 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சபகாெஸ் ஒற்றியறி சமன்சபாருள் 

❖ இஸ்தைலிய நிறுவனத்தினோல் உல ம் முழுவதும் உள்ள நோடு ளு ்கு விற் ப்படும் 

கப ோெஸ் ஒற்றியறி கமன்கபோருள் (spyware) என்பதின் கதோடைெ்ச்ியோன பயன்போட்டுெ ்

கெய்தி சில புதிய அறி ்ர  ளின் மூலம் உறுதி கெய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது NSO  குழுமம் எனும் ஒரு இஸ்தைலிய நிறுவனத்தோல் உருவோ ் ப்பட்ட ஒற்றியறி 

கமன்கபோருள் ெோதனமோகும். 

❖ இந்த கமன்கபோருளோனது ம ் ளின் ர தபசி மூலமோ  அவை ்ளின் த வல் ரள 

உளவு போை ்்கிறது. 

❖ இது இந்தியோவின் அரமெெ்ை ்ள், எதிை ்் ட்சித் தரலவை ்ள், பத்திைி ்ர யோளை ்ள், 

அைசு அதி ோைி ள் மற்றும் அறிவியலோளை ்ள் தபோன்தறோரை உளவு போைப்்பதற் ோ  

பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ அதி  எண்ணி ்ர யுடன் கூடிய 10 நோடு ளில் இந்தியோவும் ஒன்றோ  தி ழ்கிறது. 

❖ இதில் கம ்சித ோ முதலிடத்தில்  உள்ளது. 
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