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மே - 2022 

1. தேிழ்நாடு

1) ரூ.1,400 ம ாடியில் பல்முனைனய சரக்கு மபாக்குவரத்துப் பூங் ா, ரூ.5,850
ம ாடியில் சசன்னை துனைமு த்னத ேதுரவாயல் (என்எச்-4) வனர
இனைக்கும் ரூ.5,850 ம ாடியில் 21  ிேீ நான்குவழி இரண்டடுக்குப் பைக்கும்
சானை, ரூ.14,870 ம ாடியில் சசன்னை- சபங் ளூரு வினரவுச்சானை திட்டம்
உள்ளிட்டவற்றுக்கு பிரதேர் அடிக் ல் நாட்டிைார். .

2,900 ம ாடி ரூபாய் சசைவில் சசயல்படுத்தப்பட்ட நான்கு ரயில்மவ
திட்டங் னள பிரதேர் நாட்டுக்கு அர்ப்பைிக் ிைார் .

அனவ:

 75  ிேீ நீளமுள்ள ேதுனர - மதைி ரயில் பானத

 தாம்பரம்-சசங் ல்பட்டு இனடமய 30  ிேீ நீளமுள்ள மூன்ைாவது ரயில்
பானத

 115 ிேீ நீளம் எண்ணூர்-சசங் ல்பட்டு ரயில் பானத

 திருவள்ளூர்-சபங் ளூரு இனடமய 271  ிேீ நீளமுள்ள இயற்ன  எரிவாயு
குழாய்

2) ோவட்ட வளர்ச்சி ஒருங் ினைப்பு ேற்றும்  ண் ாைிப்புக் குழுவின் (DISHA)

1வது கூட்டம் 18 மே 2022 அன்று நனடசபற்ைது.

3) சதால்சபாருட் ளின்  ார்பன் மடட்டிங், சதால்சபாருள் ேதிப்படீ்டின்
அடிப்பனடயில், 4,200 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் இரும்பு
பயன்படுத்தப்பட்டதற் ாை சான்று ள் என்று தேிழ  அரசு கூைியது .

 அ ழ்வாராய்ச்சி இடம்: தேிழ்நாட்டில்  ிருஷ்ை ிரிக்கு அரு ில் உள்ள
ேயிைாடும்பானை

4) என்னும் _ எழுத்துத் திட்டம்: அடிப்பனட  ல்வியைிவு ேற்றும் எண் ைிதத்னத
உறுதி சசய்யும், மேலும் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் தேிழ்நாட்டில் 8
வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து ோைவர் ளும் புரிந்துைர்மவாடு படிக் வும்,
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விேர்சை எண் ைிதத் திைன் சபற்ைவர் ளா வும் இருப்பனத உறுதிசசய்யும் 
வன யில் சசயல்படுத்தப்படும். 

5) ராஜவீ்  ாந்தி படுச ானை வழக்கு: அரசியைனேப்பின் 142வது பிரிவின்  ீழ்
முழுனேயாை நீதினய வழங்குவதற் ாை அதி ாரங் னள உச்ச நீதிேன்ைம்
பயன்படுத்தியது ேற்றும் முன்ைாள் பிரதேர் ராஜவீ்  ாந்தி ச ானை வழக் ில்
ஏஜி மபரைிவாளனை விடுதனை சசய்ய உத்தரவிட்டது .

6) "சாதி அற்ை, ேதம் அற்ை" சான்ைிதழ்: ம ானவனயச் மசர்ந்த தம்பதியிைர்,
மூன்ைனர வயது ே ளுக்கு "சாதி அற்ை, ேதம் அற்ை" சான்ைிதழ்
சபற்றுள்ளைர்.

7) முதல்வர் “ னைஞரின் அனைத்து  ிராே ஒருங் ினைந்த மவளாண் வளர்ச்சி”
திட்டத்னத துவக் ி னவத்தார். தரிசு நிைங் னள சாகுபடியின்  ீழ் ச ாண்டு
வருதல், நீர் வளத்னத சபருக்குதல், விவசாயி ள் பயன்சபறும் வன யில்
உற்பத்தித்திைனை அதி ரிப்பதன் மூைம் சாகுபடி பரப்னப அதி ரிப்பனத
மநாக் ோ க் ச ாண்டது .

8) தேிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் ேற்றும் இன்மைாமவஷன் ேிஷன் (TANSIM)

StartupTN BrandLabs, StartupTN Launchpad சதாடங்  உள்ளது

9) 'சசன்னை மபருந்து' சசயைி: MTC மபருந்து ளின் இருப்பிடத்னத நி ழ்மநர
அடிப்பனடயில் வழங்கும் 'சசன்னை மபருந்து' என்ை சோனபல் சசயைினய
சபருந ர மபாக்குவரத்துக்  ழ ம் (MTC) அைிமு ப்படுத்தியுள்ளது.

10) சசன்னை ஆயிரம் விளக்கு அரசுப் பள்ளியில் “ோைவர் ளுக்கு ேதிய
உைவு” வழங்கும் திட்டத்னத துவக் ி னவத்த சவள்ளுனட மவந்தர் சர்
பி.டி.தியா ராயர் அவர் ளுக்கு  ல்சவட்னட முதல்வர் திைந்து னவத்தார்.

11) டாடா டிஜிட்டல் நிறுவைத்தின் தனைவரா என் சந்திரமச ரன் 
சபாறுப்மபற்றுள்ளார்

12) 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வனர பயிலும் அனைத்து அரசு சதாடக் ப் பள்ளி
ோைவர் ளுக்கும் அனைத்து மவனை நாட் ளிலும் சத்தாை  ானை உைவு
வழங் ப்படும் எை தேிழ  முதல்வர் அைிவித்துள்ளார் . ேதிய உைவுடன்
 ானை உைனவயும் வழங்கும் முதல் ோநிைோ  தேிழ ம் உருவா  உள்ளது 
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13) தேிழ்நாடு  ால்நனட ேற்றும் விைங்கு ள் அைிவியல் பாது ாப்பு னேயம் 
நாட்டு குட்னட ோடு ளுக் ாை பாது ாப்பு னேயம்  ாட்டுப்பாக் த்தில் அனேக்  
திட்டேிட்டுள்ளது.  

14) சசன்னை ஓேந்தூரார் அரசு மதாட்டத்தில் 16 அடி உயரமுள்ள  ருைாநிதியின் 
சினைனய துனை குடியரசுத் தனைவர் சவங்ன யா நாயுடு திைந்து னவத்தார்  

   

2. ோநிைங் ள் குைித்த விவரங் ள் 

(i) மதசிய ம் 

1) இந்தியாவின் மைாக்பாைின்  புதிய நிரந்தர அலுவை ம் சதற்கு சடல்ைியின் 
சநௌமராஜி ந ரில் உள்ள உை  வர்த்த  னேயத்தில் நிரந்தர அலுவை ோ  
ோற்ைப்படும் . 

2) இந்தியாவின் முதல் ரீஜிைல் மரபிட் டிரான்சிட் சிஸ்டம் ரயில் சடல்ைி 
ேற்றும் ேீரட் இனடமய சதாடங் ப்பட்டது 

3) இோச்சைப் பிரமதசம் இந்தியாவின் முதல் 'புன  இல்ைாத ோநிைம்' ஆைது 

4) மநரடி சநல் வினதப்பு (DSR) மதர்வு சசய்யும் விவசாயி ளுக்கு ஏக் ருக்கு 
ரூ.1,500 ஊக் த்சதான னய பஞ்சாப் அரசு அைிவித்துள்ளது. 

5) ஐந்தாண்டு ளுக்குப் பிைகு, ே ாராஷ்டிரா உத்தரப் பிரமதசத்னத விஞ்சி 
இந்தியாவின் முதல் சர்க் னர உற்பத்தியாளரா  ேீண்டும் தைது இடத்னதப் 
பிடித்துள்ளது . 

6) ஜிஎஸ்ஐ  ைக்ச டுப்பின்படி, ப ீாரில் உள்ள ஜமுய்யில் சுோர் 222.88 
ேில்ைியன் டன் தங்  இருப்பு உள்ளது. 

7) இந்தியாவின் முதல் பமயாசடக் பூங் ா, J&K,  துவா ோவட்டத்தில் உள்ள 
 ாட்டியில் சேீபத்தில் திைக் ப்பட்டது 

8) இந்திய உச்ச நீதிேன்ைம் "பாைியல் சதாழினை" ஒரு சதாழில்முனையா  
அங் ீ ரித்துள்ளது 

9) இந்தியாவின் 'முதல் ைாசவண்டர் திருவிழா' பமதர்வா, ஜம்முவில் 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

4 
 

நனடசபற்ைது இது இந்தியாவின் ஊதா புரட்சியின் பிைப்பிடோகும் 

10)  ார் ாைாவில் பரசுராேன் தீம் பார்க் அனேக்  1.5 ம ாடினய  ர்நாட  அரசு 
வழங் ியது. 

11) இந்தியாவின் முதல் உயிரி  எரிவாயு மூைம் EV சார்ஜிங் நினையம் 
மும்னபயில் திைக் ப்பட்டது 

12) அனைத்து வயது ோற்றுத்திைைாளி ளுக் ாை இந்தியாவின் முதல் உைர்வு 
பூங் ா புவமைஸ்வரில் திைக் ப்பட்டது 

13) 2016 ஆம் ஆண்டில், ஒடிசா அரசாங் ம் சிம்பிைிபால் மதசிய பூங் ாவிற்குள் 
சமூ  வை வளங் னள (CFRs) முதன்முதைில் அங் ீ ரித்துள்ளது. நாட்டின் 
இரண்டாவது ோநிைோ  சத்தீஸ் ர் அரசு அங் ீ ாரம் சபற்றுள்ளது 

 

 

அண்னே  நி ழ்வு ளின் பதாகுப்பு 

(i) முக் ிய திைங் ள் 

நாள் நி ழ்வு ள்  ருத்துரு  / முக் ியத்துவம் 

மே 1 சர்வமதச சதாழிைாளர் திைம் இந்தியாவில் முதல் ததாழிலாளர் தினம் 1923 ஆம் ஆண்டு 

சிங்கார வவலாின் தலலலையில் தசன்லனயில் ததாழிலாளர் 

கிசான் கட்சியால் நடத்தப்பட்டது. 

மே 3 உை  பத்திரின  சுதந்திர 
திைம் 

THEME: “Journalism under digital siege” 

உை  ஆஸ்துோ திைம் THEME: “Closing Gaps in Asthma Care” 

மே 5 உை  ன  சு ாதார திைம் THEME: “Unite for safety: clean your hands” 

மே 8 உை  சரட்  ிராஸ் திைம் THEME: “Be Human Kind” 

உை  தைசீேியா திைம் THEME: “Be Aware. Share. Care: Working with the 
global community as one to improve thalassaemia 
knowledge” 
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மே 11 மதசிய சதாழில்நுட்ப திைம் THEME: “Integrated Approach in Science and 
Technology for a Sustainable Future” 

மே 12 சர்வமதச சசவிைியர் திைம் THEME:  “Nurses: A Voice to Lead – Invest in Nursing 
and respect rights to secure global health”. 

மே 14 உை  இடம்சபயர்ந்த 
பைனவ ள் திைம் 

THEME:  “Impact of Light Pollution on Migratory Birds" 

மே 17 உை  உயர் இரத்த அழுத்தம் 
திைம் 

THEME: “Measure Your Blood Pressure Accurately, 
Control it, Live Longer” 

மே 18 சர்வமதச அருங் ாட்சிய  
திைம் 

THEME: 'The Power of Museums'. 

மே 20 அமயாத்திதாச பண்டிதரின் 
பிைந்தநாள்  

 

உை  மதை ீக் ள் திைம் THEME: “Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees 
and beekeeping systems”. 

மே 21 சர்வமதச மதயினை திைம் THEME: “Tea and Fair Trade” 

மே 22 உயிரியல் 
பன்மு த்தன்னேக் ாை 
சர்வமதச திைம் 

THEME: “Building a shared future for all life” 

மே 25 உை  னதராய்டு விழிப்புைர்வு 
திைம் 

THEME: “It's not you. It's your thyroid” 

ராஷ் பிஹாரி மபாஸ் 
பிைந்தநாள் 

இவர் ஆங்கிவலயர்களுக்கு எதிரான இந்தியப் புரட்சித் தலலவர் 

மே 28 உை  ோதவிடாய் சு ாதார 
திைம் 

THEME: “making menstruation a normal fact of life by 
2030” 

மே 29 ஐநா அனேதி  ாக்கும் 
வரீர் ளின் சர்வமதச திைம் 

THEME: “People. Peace. Progress. The Power of 

Partnerships.” 

மே 31 உை  புன யினை எதிர்ப்பு 
திைம் 

THEME: “Tobacco: Threat to our environment.” 
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(ii) ைாநாடுகள் ைற்றும் கருத்தரங்குங்கள் 

ோநாடு ள் / 
 ருத்தரங்கு ள் 

மநாக் ம்  / ரு   / சவளிப்பாடு இடம்  

2வது இந்தியா - 
மநார்டிக் உச்சி 
ோநாடு 

மநார்டிக் நாடு ள், மநார்டிக் 
பிராந்தியத்தின் ஐந்து நாடு னள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்து ின்ைை, 
சடன்ோர்க், நார்மவ, சுவடீன், 
பின்ைாந்து ேற்றும் ஐஸ்ைாந்து. 

ம ாபன்மஹ ன் 

ஜல் ஜவீன் 
ேிஷன் (JJM) 

 இந்தியாவில் உள்ள 50% 
 ிராேப்புை குடும்பங் ள் 
இப்மபாது ஜல் ஜவீன் ேிஷன் 
திட்டத்தின்  ீழ் உள்ளை. 

 ஜல் சதாடங் ப்பட்ட மநரத்தில் 
ஜவீன் ேிஷன் 2019 இல், 3.23 
ம ாடி குடும்பங் ள் ேட்டுமே 
அதாவது  ிராேப்புை ேக் ளில் 
17% ேக் ளுக்கு குழாய் ள் 
மூைம் குடிநீர்  ினடத்துள்ளது. 

ஜல் சக்தி அனேச்ச ம்  

 ட்சி ளின் 
ோநாடு (COP15) 

THEME: “Land. Life. Legacy: From 
scarcity to prosperity” ம ாட் டி ஐவரி, மேற்கு 

ஆப்பிரிக் ா 

 

(iii) குைியடீு ள் 

குைியடீு ள் இடங் ள் 

சுற்றுைா வளர்ச்சி குைியடீு 

World Economic Forum சவளியிட்டது 

54வது இடம்: இந்தியா 

1வது இடம் ஜப்பான் 

உை  பத்திரின  சுதந்திரக் குைியடீு 2022 

Reporters Without Borders சவளியிட்டது 

150வது இடம் இந்தியா 

1வது இடம்: நார்மவ 

180வது  இடம் ( னடசி): வட ச ாரியா 
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(iv) நியேைங் ள் ேற்றும் சசய்தி ளில் வந்த நபர் ள் 

நபர் ள் சபாறுப்பு / பதவி 

விைய் குோர் சக்மசைா சடல்ைியின் புதிய சைப்டிைன்ட்  வர்ைர் 

மதவச ாயம் பிள்னள மபாப் பிரான்சிஸ் அவர் ளால் புைிதரா  
அைிவிக் ப்பட்ட முதல் இந்தியர் 

ராஜவீ் குோர் தனைனே மதர்தல் ஆனையர் (CEC) 

சடட்மராஸ் அதாமைாம் 
ச ப்மரயஸ் 

WHO னடரக்டர் சஜைரல் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு 
 ாைத்திற்கு ேீண்டும் நியேிக் ப்பட்டார் 

பக் வல்ைி மசாேமச ர் ராஜு துனை ராணுவ தளபதி 

 
 

(v) சசய்தி ளில் வந்த சபண் ள் 

சபண் ள் சபாறுப்பு / பதவி 

ம ப்டன் அபிைாஷா 
பராக் 

ராணுவ விோைப் பனடயில் மபார் விோைியா ச் மசர்ந்த 
முதல் சபண்ேைி என்ை சபருனேனயப் சபற்றுள்ளார் 

 
 

(vi) சசயைி ள் ேற்றும் இனையவாயில் ள் 

சசயைி ள் ேற்றும் இனையவாயில் ள் 

ஜன் சேர்த் மபார்டல்: 

 சாோைியர் ளின் வாழ்க்ன னய எளிதாக்கும் வன யில், 'ஜன் சேர்த்' 
திட்டத்னத துவக்  அரசு திட்டேிட்டுள்ளது. 

 பல்மவறு அனேச்ச ங் ள் ேற்றும் துனை ளால் நடத்தப்படும் பல்மவறு 
திட்டங் னள வழங்குவதற் ாை சபாதுவாை மபார்ட்டைா  இது 
இருக்கும். 



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

8 
 

BioRRAP இனையவாயில்: 

 பமயாசடக் ஆராய்ச்சியாளர் ள் ேற்றும் ஸ்டார்ட்-அப் ளுக் ாை ஒமர 
மதசிய இனையவாயில் ஆகும். 

 இந்த இனையவாயில் மூைம் நாட்டில் உயிரியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் 
மேம்பாட்டு நடவடிக்ன  ளுக் ாை ஒழுங்குமுனை ஒப்புதனை 
எளிதாக்கு ிைது ேற்றும் அதன் மூைம் " Ease of Science" ேற்றும் " Ease of 

Doing Business". 

PRAAPTI இனையவாயில்: 

 PRAAPTI என்பதன் சுருக் ம்- Payment Ratification And Analysis in Power 

procurement for bringing Transparency in Invoicing of generators 

 

3. வினளயாட்டு 

1) மே 29, 2022 அன்று அ ேதாபாத், நமரந்திர மோடி னேதாைத்தில் நனடசபற்ை 
TATA இந்தியன் பிரீேியர் ைீக் 2022 இன் இறுதிப் மபாட்டியில் ராஜஸ்தான் 
ராயல்ஸ் அைிக்கு எதிரா  குஜராத் னடட்டன்ஸ் ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டம் 
சவன்ைது.  

4. திட்டங் ள் / மயாஜைாக் ள் 

திட்டங் ள் / 
மயாஜைாக் ள் 

மநாக் ம் அனேச்ச ம் / 
அனேச்சரனவ / ோநிைம் 

PM-WANI 
திட்டம் 

 ஒரு ேிைி ரத்ைா சபாதுத்துனை 
நிறுவைோை RailTel, 22 
ோநிைங் ளில் உள்ள 100 ரயில் 
நினையங் ளில் அதன் சபாது 
னவஃனப மசனவ ளுக் ாை PM-WANI 
திட்டத்னத  அைிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 

 RailTel ேற்றும் C-DOT ஆல் 
உருவாக் ப்பட்ட சோனபல் ஆப் ' Wi 
- DOT ' மூைோ வும் Wi-Fi 
சநட்சவார்க்ன  அணு ைாம் . 

இந்திய ரயில்மவ 
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பிரதான் 
ேந்திரி ஜவீன் 
மஜாதி பேீா 
மயாஜைா 
(PMJJBY), 
பிரதான் 
ேந்திரி சுரக்ஷா 
பேீா மயாஜைா 
(PMSBY) 
ேற்றும் அடல் 
சபன்ஷன் 
மயாஜைா 
(APY) 

 இந்த 3 திட்டங் ளும் ஏழு 
ஆண்டு னள நினைவு சசய்துள்ளது 

 மே 9, 2015 அன்று பிரதேர் நமரந்திர 
மோடி சதாடங் ி னவத்தார் மோடி 

ேத்திய அரசு 

 
 

5. சபாருளாதாரம் 
 
1) புதிய வளர்ச்சி வங் ி (NDB) இந்தியாவில் உள்ள குஜராத்தில் பிராந்திய 

அலுவை த்னத நிறுவு ிைது ேற்றும் வங் மதசத்தில் உள் ட்டனேப்பு 
திட்டங் ளுக்கு நிதியளிப்பதற்கும்  ண் ாைிப்பதற்கும் ஆகும். 

 

6. அைிவியல் & சதாழில்நுட்பம் 
 

புதிய  ண்டுபிடிப்பு ள் மநாக் ம் இடம் / மூைம் 

‘Intelligent Solutions 

for Road Safety 

through Technology 
and Engineering’ 

(iRASTE) திட்டம் 

நாக்பூரில் சானை விபத்துக் னளச் 
சோளிக்கும் வன யில் 
சசயல்படுத்தப்பட்டது. 

நாக்பூர் 

 

 
PARAM PORUL 

 PARAM PORUL என்பது மதசிய 
சூப்பர்  ம்ப்யூட்டிங் ேிஷைின் 
(NSM) 2 ஆம்  ட்டத்தின்  ீழ் 

உள்ள NIT திருச்சிராப்பள்ளியில் 

 

 

NIT திருச்சிராப்பள்ளி 
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உள்ள அதிநவைீ சூப்பர் 
 ம்ப்யூட்டர் ஆகும். 

 PARAM PORUL  ட்டுவதற்குப் 
பயன்படுத்தப்படும் 
சபரும்பாைாை கூறு ள் 
நாட்டிமைமய தயாரிக் ப்பட்டு 
அசசம்பிள் சசய்யப்பட்டுள்ளை. 

 24 சபட்டாஃப்ளாப் ளின் 
 ம்ப்யூட்டிங் திைன் ச ாண்ட 15 
சூப்பர்  ம்ப்யூட்டர் ள் நாடு 
முழுவதும் நிறுவப்பட்டுள்ளை. 

 PARAM Shivay, உள்நாட்டிமைமய 
அசசம்பிள் சசய்யப்பட்ட முதல் 
சூப்பர்  ம்ப்யூட்டர் 

குவாண்டம் 
இனையம் 

 குவாண்டம் இனையத்னத 
மநாக் ிய ஒரு சபரிய 
சதானைமநாக் ில், 
ஆராய்ச்சியாளர் ள் ஒரு 
அடிப்பனட சநட்சவார்க் ில் 
குவாண்டம் த வனை 
சவற்ைி ரோ  சடைிமபார்ட் 
சசய்துள்ளைர். 

 குவாண்டம் இனையம் என்பது 
ஒரு புதிய வன யாை 
சநட்சவார்க்ன  உருவாக்  
குவாண்டம்  ைிைி ளின் 
தத்துவார்த்த பயன்பாட்னட 
அடிப்பனடயா க் ச ாண்ட ஒரு 
மயாசனையாகும். 

 

W boson W boson என்று அனழக் ப்படும் 
சவகுஜைத்னத துல்ைியோ  
அளந்துள்ளதா  ஆராய்ச்சியாளர் ள் 
அைிவித்துள்ளைர். 
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பல்லுயிர் 
சபருக் த்னத 
பாது ாக்கும் 
இந்தியாவின் முதல் 
ேரபணு வங் ி 

இயற்ன  வளங் ள் அடுத்த 
தனைமுனைக்குக்  டத்தப்படுவனத 
உறுதி சசய்வதற் ா  பூர்வ ீ 
பல்லுயிர் னளப் பாது ாத்தல் 

ே ாராஷ்டிரா 

 
(i) பாது ாப்பு & விண்சவளித்துனை 

பாது ாப்பு & 
விண்சவளித்துனை 

மநாக் ம் நாடு / 
ோநிைம் / 
அனேப்பு 

HS200 பூஸ்டர்  HS200 பூஸ்டரின் சவற்ைி ரோை 
மசாதனை இந்தியாவின் ேைித 
விண்சவளிப் பயைோை '   ன்யான் ' 
மநாக் ி ஒரு னேல் ல் ஆகும். 

 உை ின் இரண்டாவது சபரியது HS200 

இஸ்மரா 

SOFIA 
சதானைமநாக் ி 

 Stratospheric Observatory For Infrared 

Astronomy (SOFIA) Mission 

 நிைவில் நீனர  ண்டைிந்த மசாபியா 
சதானைமநாக் ினய ன விட நாசா 
திட்டேிட்டுள்ளது. 

 மசாஃபியா என்பது மபாயிங் 
விோைத்தில் உள்ள 2.7 ேீட்டர் 
அ ச்சிவப்பு சதானைமநாக் ி ஆகும், இது 
மேற்பரப்பில் இருந்து 40k அடி 
உயரத்தில் பைக் ிைது. 

நாசா 

நிைவின் 
ேண்ைில் 
தாவரங் ள் 

 விஞ்ஞாைி ள் முதன்முனையா  
நிைவின் ேண்ைில் தாவரங் னள 
சவற்ைி ரோ  வளர்த்துள்ளைர். 

 சரம ாைித் என்றும் அனழக் ப்படும் 
இந்த சந்திர ேண், அப்பல்மைா  ாைத்து 
விண்சவளி வரீர் ளால் சந்திரைில் 
இருந்து பூேிக்கு ச ாண்டு வரப்பட்டது. 
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ஆபமரஷன் 
நம் ீன் 

நாம் ீன் நடவடிக்ன யின்  ீழ், வருவாய் 
புைைாய்வு இயக்குநர ம் (டிஆர்ஐ) 52 
 ிமைா ம ான னை ேீட்டுள்ளது, இது 
சர்வமதச சட்டவிமராத சந்னதயில் ரூ. 500 
ம ாடிக்கு மேல் ேதிப்புள்ளதா  
ேதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

வருவாய் 
புைைாய்வு 
இயக்குநர ம் 

ஆஸ்ட்மராசாட்  இந்தியாவின் முதல் பை அனைநீள 
விண்சவளி சதானைமநாக் ி 

 இந்தியாவின் அஸ்ட்மராசாட் விண்சவளி 
சதானைமநாக் ி 500வது முனையா  
விண்சவளியில்  ருந்துனள பிைந்தனத 
 ண்டுள்ளது. 

இஸ்மரா 

Sagittarius A* 

(SgrA*) 
 பால்வதீியின் னேயத்தில் உள்ள 

 ருந்துனளயின் முதல் படத்னத உை ம் 
முழுவதும் நனடசபற்ை சசய்தியாளர் 
சந்திப்பு ளில் சவளிப்படுத்திைர். 

 Sagittarius A* (SgrA*) எை குைிப்பிடப்படும் 
 ருந்துனளயின் இந்தப் படம், நேது 
விண்ேீைின் னேயத்தில் உள்ள 
 ச்சிதோை சபாருள் உண்னேயில் ஒரு 
 ருந்துனளதான் என்ை  ருத்துக்கு 
மேலும் ஆதரனவக் ச ாடுத்தது. 

 

சசவ்வாய் 
நடுக் ம் 

மே 4 அன்று, அதன் InSight ோர்ஸ் 
மைண்டர் மவசைாரு  ிர த்தில் இதுவனர 
 ாைப்படாத ேி ப்சபரிய நிைநடுக் த்னதக் 
 ண்டைிந்ததா  நாசா சதரிவித்துள்ளது. 

நாசா 

வைீஸ் ேிஷன்  டிசம்பர் 2024க்குள் வைீஸ் பயைத்னத 
இஸ்மரா திட்டேிட்டுள்ளது 

 வைீஸ் மேற்பரப்பிற்கு  ீமழ என்ை 
இருக் ிைது என்பனத ஆய்வு சசய்ய 

இஸ்மரா 

GAGAN உள்நாட்டு வழிசசலுத்தல் அனேப்பாை 
GAGAN-ஐ பயன்படுத்தி தைது விோைத்னத 

IndiGo 
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தனரயிைக் ிய ஆசியாவின் முதல் விோை 
நிறுவைம். 

ஆபமரஷன் 
சடார்க் 

இரயில் ளில் மூைம் சட்டவிமராதோை 
சசயற்பாடு ளுக்கு எதிரா  நடவடிக்ன  
எடுக்  மவண்டும் 

ரயில்மவ 
பாது ாப்பு 
பனட 

 

(ii) இராணுவ பயிற்சி ள் 

Bongosagar இந்தியா ேற்றும் பங் ளாமதஷ் இனடமய  டற்பனட பயிற்சி 

 

(iii) மநாய் ள் & ம ாவிட் - 19 சசய்தி ள் 

MONKEYPOX  னநஜரீியாவில் குரங்கு  ாய்ச்சைால் முதல் ேரைம் 
பதிவா ியுள்ளது ேற்றும் குரங்கு  ாய்ச்சைால் சதாற்றுமநாயா  
ோைாது என்று WHO சதரிவித்துள்ளது. 

 MONKEYPOX என்பது ஆர்த்மதாபாக்ஸ் னவரஸ் இைத்னதச் 
மசர்ந்த னவரஸால் ஏற்படும் ஜூமைாடிக் மநாயாகும் . 

மேற்கு னநல்  ாய்ச்சல்  சேீபத்தில் ம ரள ோநிைம் திருச்சூனரச் மசர்ந்த ஒருவர் மேற்கு 
னநல்  ாய்ச்சைால் பாதிக் ப்பட்டார் 

 திருச்சூரில் மேற்கு னநல்  ாய்ச்சலுக்கு சி ிச்னச சபற்று வந்த 
ஒருவர் உயிரிழந்தார். 

30 ஆண்டு ளில் முதல் 
 ாட்டு மபாைிமயானவரஸ்  

சோசாம்பிக் ில், ஒரு குழந்னத மநாயால் பாதிக் ப்பட்ட பிைகு, 
அதன் முதல் வன  மபாைிமயானவரஸ் வன  1 மநானய 
அனடயாளம்  ண்டுள்ளது. 

3 என்சசபாைிடிஸ் 
னவரஸ் ளுக்கு எதிராை 
தடுப்பூசி பாது ாப்பாைது, 
பயனுள்ளது 

eastern equine encephalitis virus (EEEV), western equine encephalitis 
virus (WEEV), and Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV) 

ஆ ியவற்ைிற் ாை தடுப்பூசி பாது ாப்பாைது 
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தக் ாளி  ாய்ச்சல்   ாய்ச்சலுக்கு அதன் சபயர் சிவப்பு ச ாப்புளத்தால் ஏற்படு ிைது. 

 ம ரளாவில் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்னத னள  ாய்ச்சல் 
பாதிக் ிைது 

 தடிப்பு ள், மதால் எரிச்சல் ேற்றும் நீரிழப்பு ஆ ியனவ 
அைிகுைி ளாகும். 

Shigella பாக்டீரியா 
 ிருேி ள் 

 சேீபத்தில் ம ரளாவில் உைவ த்தில் சிக் ன் ஷவர்ோ 
சாப்பிட்ட 16 வயது சிறுேியின் உயினர பைித்த உைவு 
விஷோை சம்பவம் Shigella  ிருேி ளால் ஏற்பட்டது. 

தடுப்பூசிக்கு 
 ட்டாயப்படுத்த முடியாது 

இந்திய அரசியைனேப்புச் சட்டத்தின் 21வது பிரிவின்  ீழ் தடுப்பூசி 
மபாடுவதற்கு யானரயும்  ட்டாயப்படுத்த முடியாது என்று இந்திய 
உச்ச நீதிேன்ைம் (SC) தீர்ப்பளித்துள்ளது . 

 

7. விருது ள் 

விருது ள் / பரிசு ள் நபர் / அனேப்பு 

International Booker Prize புத்த ம்: “Tomb of Sand” 

 International Booker Prize சபற்ை இந்திய சோழியில் 
எழுதப்பட்ட முதல் புத்த ம் இதுவாகும். 

 இந்த புத்த ம் முதைில் இந்தியில் சரட் சோதி என்ை 
சபயரில் சவளியிடப்பட்டது. 

 இது எழுத்தாளர்  ீதாஞ்சைி ஸ்ரீ என்பவரால் 
எழுதப்பட்டது ேற்றும் சடய்சி ராக்சவல் 
ஆங் ிைத்தில் சோழிசபயர்க் ப்பட்டுள்ளது. 

குமளாபல் சஹல்த் 
ைீடர்ஸ் விருது - 2022 

ASHA (Accredited Social Health Activist) workers 

சங் ீதா  ைாநிதி விருது 2020 – சந்தாைம ாபாைன் 

2021 – பக்தவத்சைம் 
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ராயல் தங் ப் பதக் ம் 
2022 

இந்திய  ட்டிடக் னை நிபுைர் பாை ிருஷ்ைா 
விதல்தாஸ் மதாஷி 

புைிட்சர் பரிசு 2022 மடைிஷ் சித்திக் , அட்ைான் அபிடி, சன்ைா இர்ஷாத் 
ேட்டூ ேற்றும் அேித் மடவ்  

உை  உைவு பரிசு சிந்தியா மராசசன்ஸ்வகீ் 

 

புயல் ள் 

சவப்பேண்டை 
புயல் சே ி 

பிைிப்னபன்ஸ் 

இரட்னட 
சூைாவளி ள் 

 பூேத்திய மரன யின் ஒவ்சவாரு பக் த்திலும் ஒரு மஜாடி 
சவப்பேண்டை சூைாவளி ள், அசைி &  ரீம் (வடக்கு 
அனரக்ம ாளத்தில் ஒன்று ேற்றும் சதற்கு 
அனரக்ம ாளத்தில் ஒன்று) உருவா ியுள்ளை. 

 இனவ ஒமர தீர்க் மரன யில் உருவா ி இப்மபாது விை ிச் 
சசல்லும் சூைாவளி ளாகும். 

 வங் க்  டைில் அசாைி புயல் உருவா ியுள்ளது. 

  ரீம் புயல் ஆஸ்திமரைியாவின் மேற்ம  உருவா ியுள்ளது. 

 
 

8. சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சூழைியல் 

இைங் ள் / 
சுற்றுச்சூழல் 

வன  / மநாக் ம் இடம்  

ஹஸ்டிமயா 
 ாடு 

 ஹஸ்டிமயா வைப்பகுதியில் நிைக் ரி 
சுரங் த்னத அனுேதித்த சர்ச்னசயில் 
சிக் ியுள்ளது 

 இது "ேத்திய இந்தியாவின் ேி ப் சபரிய 
துண்டாடப்படாத  ாடு ளாகும், இது 
பழனேயாை சால் (மஷாரியா மராபஸ்டா) 

சத்தீஸ் ர் 
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ேற்றும் மதக்கு  ாடு ள்." 

 இது பல்லுயிர் ேற்றும் நிைக் ரி 
னவப்பு ளுக்கு சபயர் சபற்ைது. 

புதிய  ார்ஸ்ட் 
மூழ் ி 

சிங்க்மஹால் 306 ேீட்டர் நீளமும், 150 
ேீட்டர் அ ைமும், 192 ேீட்டர் ஆழமும் 
ச ாண்டது, அதன் அளவு 5 ேில்ைியன்  ை 
ேீட்டருக்கும் அதி ோ  உள்ளது. 

சதன் சீைாவின் 
குவாங்சி ஜுவாங் 

Maya’s Pit viper டிரிசேமரசுரஸ் Mayaae அல்ைது Maya's Pit 
viper என்ை புதிய விஷமுள்ள பச்னச பாம்பு 
சேீபத்தில் மே ாையாவில் இருந்து 
 ண்டுபிடிக் ப்பட்டது. 

மே ாையா 

Ujh பல்மநாக்கு 
திட்டம் 

 உஜ் ராவி ஆற்ைின் துனை நதியாகும். 

 சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தத்தின்  ீழ் 
இந்தியாவின் உரினே னளப் 
பயன்படுத்துவனத மேம்படுத்த Ujh 
பல்மநாக்கு திட்டம் திட்டேிடப்பட்டுள்ளது. 

ஜம்மு &  ாஷ்ேீர் 

 ிமரட் இந்தியன் 
பஸ்டர்ட் 

 ஜூனை 20, 2022 க்கு முன்ைர் ேின் 
பானத ளில் பைனவ னள தினச 
திருப்பும்  ருவி னள நிறுவுவனத உறுதி 
சசய்யுோறு இந்திய உச்ச நீதிேன்ைம் 
ராஜஸ்தான் ேற்றும் குஜராத் 
ோநிைங் ளுக்கு உத்தரவிட்டது. 

 இந்த நடவடிக்ன  ராஜஸ்தாைின் 
ோநிைப் பைனவயாை  ிமரட் இந்தியன் 
பஸ்டர்ட் (ஜிஐபி) ேற்றும் பாது ாப்பனத 
மநாக் ோ க் ச ாண்டுள்ளது . 

 

நிைக் ரி 
வாயுவாக் ம் 

இந்தியா எரிசக்தி சுதந்திரோ  ோறுவதற்கு 
உதவ, நிைக் ரி வாயுவாக் த்னத ஊக்குவிக்  
நிைக் ரி அனேச்ச ம் வருவாய் பங் ில் 50% 
சலுன னய முன்சோழிந்துள்ளது. 

நிைக் ரி 
அனேச்ச ம் 

அத்வாஸ் அதி ரித்து வரும் ோசுபாட்னட எதிர்த்து, 
தால் ஏரிக்கு புத்துயிர் அளிக் , சைப்டிைன்ட் 

ஜம்மு  ாஷ்ேீர் 
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 வர்ைர் ேமைாஜ் சின்ஹா அவர் ளால் 
'அத்வாஸ்' எைப்படும் தைித்துவோை 
முயற்சி சதாடங் ப்பட்டது.  

 
 
 

9. சர்வமதசம் 

1. ஆசிய மதர்தல் அதி ாரி ளின் சங் த்தின் (AAEA) புதிய தனைவரா  இந்தியா 
ஒருேைதா  மதர்ந்சதடுக் ப்பட்டுள்ளது. ேைிைா, AAEA இன் தற்மபானதய 
தனைவரா  இருந்தார். 

2. Pantanal சதுப்பு நிைம்: சதன் அசேரிக் ாவில் உள்ள Pantanal எைப்படும் 
உை ின் ேி ப்சபரிய சதுப்பு நிைம் அழிந்துவிடும் அபாயத்தில் உள்ளது. 

3. வர்த்த  அனேச்ச த்தின் சேீபத்திய தரவு ளின்படி, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 
சீைானவ முந்தி இந்தியாவின் முதன்னே வர்த்த  பார்ட்ைரா  அசேரிக் ா 
இருக் ிைது. 
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இதர சசய்தி ள் 
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