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ஜூன் - 2022 

1. தமிழ்நாடு

1) திரு நாராயணன் என்கிற மாலன், சாகித்திய அகாடமி மமாழிமெயர்ப்பு ெரிசு மென்ற
ெத்திரிககயாளர். இந்நூல் தமிழில் ஒரு ெினதூக்கியின் ெரலாற்று திருப்புகழ் என்ற
மெயரில் மமாழிமெயர்க்கப்ெட்டுள்ளது.

2) ஆெரரஷன் கந்துெட்டி: காெல்துகற தகலகம இயக்குனர் சி.கசரலந்திர ொபு,
தமிழகம் முழுெதும் அச்சுறுத்தகலக் கட்டுப்ெடுத்த 'ஆெரரஷன் கந்துெட்டி'கயத்
மதாடங்க உத்தரெிட்டார்

3) முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் கல்லூரி கனவுகள் என்ற திட்டத்கத, இது 12 ஆம் ெகுப்பு
ரதர்ச்சி மெற்ற மாணெர்களுக்கு உயர்கல்ெி ெழிகாட்டுதகல ெழங்கும் திட்டமாகும்.

4) நீதிெதி சந்துரு குழு: ஆன்கலன் ரம்மிக்கு எதிரான சட்டத்கத உருொக்க நீதிெதி
சந்துரு அெர்ககள TN govt குழுெின் தகலெராக அகமத்தது.

5) நீதிெதி முருரகசன் குழு: மாநில கல்ெிக் மகாள்கககய உருொக்க, தமிழக அரசு
ஓய்வு மெற்ற நீதிெதி முருரகசன் தகலகமயில் குழுகெ அகமத்தது. இந்த குழுெில்
ொடகர் டி.எம்.கிருஷ்ணா, மசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் ெிஸ்ெநாதன் ஆனந்த் உட்ெட 12
ரெர் உறுப்ெினர்களாக உள்ளனர்.

6) Texfair -2022 இன் 13ெது ெதிப்பு: நான்கு நாள் சர்ெரதச ஜவுளி இயந்திரங்கள், ொகங்கள்
மற்றும் உதிரிொகங்கள் கண்காட்சி ஜூன் 24, 2022 அன்று ரகாகெயில் மதாடங்கியது.

7) ஐஐடி மமட்ராஸ் 'அவுட் ஆஃப் தி ொக்ஸ் திங்கிங்' என்ற இலெச, ஆன்கலன் ெடிப்கெ
ெழங்க உள்ளது மற்றும் ஒரு மில்லியன் ெள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணெர்களுக்கு
ெழங்க இலக்காகக் மகாண்டுள்ளது.

8) எம்ப்ரஸ் குரூஸ்: மசன்கனயில் இருந்து புதுச்ரசரி மற்றும் ெிசாகப்ெட்டினம் மசல்லும்
கப்ெல் ரசகெகய தமிழக முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜூன் 4ஆம் ரததி மதாடங்கி
கெக்கிறார். குரூஸ் ஆெரரட்டர்: கார்ரடலியா 

9) திருெள்ளூர் மாெட்டத்தின் 25ெது ஆண்டு ெிழாகெ முன்னிட்டு ஜூன் 10ஆம் ரததி
முதல் 3 நாள் உணவுத் திருெிழா ஆெடியில் உள்ள HVF கமதானத்தில் நகடமெற்றது.

10) ஐஐடி மமட்ராஸ் 2022 ஜூன் 20 முதல் 25 ெகர அறிெியல், மதாழில்நுட்ெம்,
மொறியியல் மற்றும் கணிதம் (STEM) குறித்த ரகாகடக்கால சிறப்பு ெயிற்சியின்
மூலம் கிராமப்புற ெள்ளி மாணெர்களுக்கான அவுட்ரீச் நிகழ்ச்சிகய நடத்தியது.



For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

2 

11) தமிழ்நாடு 2021-22 நிதியாண்டில் ₹22,396 ரகாடி அந்நிய ரநரடி முதலீட்கடப் (FDI)
மெற்றது.

12) முதல் மெண் தரெதார்: நீதிெதி ஆர்.என்.மஞ்சுளா, நீதிமன்றத்தின் முதல் மெண் தரெதார்
ரசகெகய முதன்முதலில் ெயன்ெடுத்தியெராொர். தாளாளர் அல்லது ரசாப்தார் என்ற
ெதெி ொரம்ெரியமாக ஆண்கள் ெகிக்கும் ெதெி ஆகும்.

13) சங்கீதா கலாநிதி ெிருதுகள்:

2020 புகழ்மெற்ற ொடகரும் ஆசிரியருமான மநய்ரெலி ஆர்.சந்தானரகாொலன் 

2021 மிருதங்கம் மாஸ்ட்ரரா திருொரூர் ெக்தெத்சலம் 

2022 ெயலின் ககலஞர்கள் லால்குடி ஜிரஜஆர் கிருஷ்ணன் மற்றும் அெரது சரகாதரி ஜிரஜஆர் 
ெிஜயலட்சுமி 

14) மதாழிலனங்கு : இது தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் இன்ரனாரெஷன் மிஷனின்
(Tansim) ஒரு முயற்சியாகும். இது மெருநகரங்கள் அல்லாத மொருளாதாரத்தில்
ெின்தங்கிய மெண்களிகடரய மெகுஜன மதாழில்முகனகெ ரமம்ெடுத்துெகத
ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.

15) 11ெது உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஷார்ஜாெில் ஜூகல
2023ல் நகடமெறவுள்ளது .

16) நாகளயத்திறன்: இந்தத் திட்டத்தில், 50,000 கல்லூரி மாணெர்கள் கணினி அறிெியல்,
மின்னணுெியல் மற்றும் தகெல் மதாழில்நுட்ெத் துகறகளில் அறிொற்றலுடன் ெயிற்சி
அளிப்ொர்கள், மதாழில்நுட்ெங்ககளப் ெயன்ெடுத்தி சிக்ககலத் தீர்ப்ெதில் அெர்களுக்குத்
திறன் அளிக்கப்ெடும்.

17) எண்ணும் எழுத்துத் திட்டம்:

 இத்திட்டத்கத தமிழக முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் மதாடங்கி கெத்தார்

 COVID-19 மதாற்றுரநாயின் ெிகளொக 8 ெயதுக்குட்ெட்ட மாணெர்களிகடரய
கற்றல் இகடமெளிகயக் குகறக்க இந்தத் திட்டம் மதாடங்கப்ெட்டது .

 இது 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் அடிப்ெகட எண்கணயும் எழுத்தறிகெயும் உறுதி
மசய்ெகத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.

 திருெள்ளூர் அழிஞ்சிொக்கத்தில் உள்ள  ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிகலப்ெள்ளியில்
ஏற்ொடு மசய்யப்ெட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் இத்திட்டம் மதாடங்கப்ெட்டது,
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2. மாநிலங்கள் குறித்த ெிெரங்கள்

(i) ரதசியம் 

1) மதாடர்ச்சியாக அகமக்கப்ெட்ட மிக நீளமான சாகலகய உருொக்கி இந்தியா உலக
சாதகன ெகடத்துள்ளது:

 மகாராஷ்டிராெில் அமராெதி மற்றும் அரகாலா இகடரய NH-53 ெிரிெில் ஒற்கறப்
ொகதயில் ெிடுமினஸ் மகாண்டு சாகல அகமக்கப்ெட்டது .

 75 கிரலாமீட்டர் சாகல 105 மணி 33 நிமிடங்களில் கட்டப்ெட்டது.

 ஜூன் 3ம் ரததி காகல 7.27 மணிக்கு துெங்கிய கட்டுமானப் ெணிகள் ஜூன் 7ம்
ரததி மாகல 5 மணிக்கு நிகறெகடந்தது

2) சுரக்ஷா-மித்ரா திட்டம்:

 ரகரள மாநிலத்தில் மதாடங்கப்ெட்டது

 சுரக்ஷா-மித்ரா திட்டம் ஒரு ொகன கண்காணிப்பு அகமப்ொகும்.

 இது ஏரதனும் ெிெத்து ஏற்ெட்டால் துயர மசய்திககள அனுப்புகிறது.

 நிர்ெயா திட்டத்தின் கீழ் இந்தத் திட்டத்கதத் மதாடங்கியுள்ளது .

3) ொரத் மகௌரவ் திட்டம்: “ொரத் மகௌரவ் திட்டத்தின்” கீழ் முதல் ரயில் ரகாயம்புத்தூரில்
இருந்து (தமிழ்நாடு) ஷீரடிக்கு (மகாராஷ்டிரா) இந்திய இரயில்ரெயின் மதற்கு
இரயில்ரெ மண்டலம் மூலம் மதாடங்கப்ெட்டது.

4) ொலிகா ெஞ்சாயத்து: இந்தியாெின் முதல் மெண் ெஞ்சாயத்து, "ொலிகா குஜராத்தில்
உள்ள கட்ச் மாெட்டத்தின் ெல கிராமங்களில் ெஞ்சாயத்து மதாடங்கப்ெட்டது .

5) மகாராஷ்டிர அரசு மறுமெயரிடப்ெட்டது: அவுரங்காொத் சம்ொஜிநகர் என்றும்;
உஸ்மானாொத் தாராஷிவ் என்றும் மெயர்மாற்றம் மசய்யப்ெட்டது

6) டி-ஹப் 2.0: மதலங்கானா முதல்ெர் ரக சந்திரரசகர் ராவ் ஐதராொத்தில் உலகின்
மிகப்மெரிய கண்டுெிடிப்பு ெளாகமான T-Hub 2.0 ஐ திறந்து கெத்தார்

7) ெஞ்சாப் அரசு ஜூகல 2022 முதல் ஒவ்மொரு ெடீ்டிற்கும் 300 யூனிட் இலெச
மின்சாரத்கத அறிெிக்கிறது

8) ெணிஜ்யா ெென்: புதுதில்லியில் ெர்த்தகம் மற்றும் மதாழில்துகற அகமச்சகத்தின்
புதிய ெளாகத்கத ெிரதமர் திறந்து கெத்தார்.
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9) இந்தியா மற்றும் ரநொளத்கத இகணக்கும் ொரத் மகௌரவ் ரயிகல ராமாயண
சர்க்யூட்டில் இயக்கும் கமயம் மகாடிரயற்றியது

10) இந்திய அறிெியல் கழகத்தில் (IISc) 280 ரகாடி ரூொய் மசலெில் மூகள ஆராய்ச்சி

கமயத்கத (CBR) ெிரதமர் திறந்து கெத்தார்.

11) ஒரர நாடு ஒரர ரரஷன் கார்டு உணவுப் ொதுகாப்புத் திட்டத்கத ஏற்றுக்மகாண்ட 36ெது

மாநிலமாக அசாம் ஆகும்.

12) ரகரள முதல்ெர் உலமகங்கிலும் உள்ள மெளிநாட்டினகரப் ெற்றிய தரவு ெங்கிகயத்
தயாரிப்ெதற்காக “ரகரள இடம்மெயர்வு கணக்மகடுப்பு 2022-23” நடத்துெதாக
அறிெித்துள்ளது.

13) மெங்களூரில் இஸ்கான் ஸ்ரீ ராஜாதிராஜாகெ ரகாெிந்த ரகாெில் கெகுண்ட மகலயில்
கட்டப்ெட்டுள்ளது. இந்த ரகாெிகல ஜனாதிெதி ராம்நாத் ரகாெிந்த் அர்ப்ெணித்தார்

14) ஜனாதிெதி ராம்நாத் ரகாொெில் உள்ள ரடானா ெவுலாெில் புதிய ராஜ்ெென்
கட்டிடத்திற்கு ரகாெிந்த் அடிக்கல் நாட்டினார்

15) “கிராந்தி காதா” புதிதாக உருொக்கப்ெட்ட இந்தியப் புரட்சியாளர்களின் ரகலரிகய
மும்கெயில் உள்ள ராஜ்ெெனில் உள்ள நிலத்தடி ெிரிட்டிஷ் காலத்து ெதுங்கு குழிக்குள்
ெிரதமர் துெக்கி கெத்தார் .

16) ஜகத்குரு ஸ்ரீசாந்த் துக்காராம் மகாராஜ் ஷீலா மந்திர் புரனெில் உள்ள ரதஹுெில்
ெிரதமர் துெக்கி கெத்தார்

17) மகாராஷ்டிரா அரசு, 'முகம் இல்லாத ெட்டாரப் ரொக்குெரத்து அலுெலகங்ககள
(ஆர்டிஓ)' மதாடங்கியுள்ளது.

18) ெிரகதி கமதான் ஒருங்கிகணந்த ரொக்குெரத்து ெழித்தட திட்டம்: ஜூன் 19, 2022
 1.36-கிமீ நீளமுள்ள சுரங்கப்ொகத
 இது ஆறு ெழித்தடங்ககளக் மகாண்டுள்ளது, இருபுறமும் மூன்று ெழி ொகதயாக

உள்ளது.
 புரானா கிலா சாகல மற்றும் ெிரகதி கமதானம் ெழியாக இந்தியா ரகட் உடன் ரிங்

ரராட்கட இகணக்கிறது.
 இது ெிரகதியின் கமதானத்தின் அடித்தள ொகன நிறுத்தத்திற்கு ரநரடி இகணப்கெ

ெழங்கும் .
 கிழக்கு, மதன்கிழக்கு மற்றும் மத்திய மடல்லிக்கு இகடரய ெயணிக்கும் மக்களுக்கு

இகடயூறு இல்லாத ெயணத்கத இந்த நகடொகத ெழங்கும்.
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அண்கம நிகழ்வுகளின் மதாகுப்பு 

(i) முக்கிய தினங்கள் 

நாள் நிகழ்வுகள் கருத்துரு / முக்கியத்துெம் 

ஜூன் 5 உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் Campaign: “Only One Earth” 

ஜூன் 7 உலக உணவு ொதுகாப்பு தினம் THEME: “Safer Food, Better Health” 

ஜூன் 8 உலக மெருங்கடல் தினம் THEME: “Revitalization: Collective Action for the Ocean” 

ஜூன் 12 குழந்கத மதாழிலாளர்களுக்கு 
எதிரான உலக தினம் 

THEME: “Universal Social Protection to End Child Labour” 

ஜூன் 13 சர்ெரதச அல்ெினிசம் 
ெிழிப்புணர்வு தினம் 

THEME: “United in making our voice heard” 

ஜூன் 14 உலக இரத்த தான தினம் THEME: “Blood donation: An act of solidarity” 

ஜூன் 15 முதிரயார் மகாடுகம ஒழிப்பு 
ெிழிப்புணர்வு ஊட்டும் தினம் 

THEME: “Digital Equity for All Ages” 

ஜூன் 17 ொகலெனமாதல் மற்றும் 
ெறட்சிக்கு எதிரான உலக தினம் 

THEME: “Rising up from drought together” 

ஜூன் 19 உலக சிக்கில் மசல் ெிழிப்புணர்வு 
தினம் 

THEME: “Shine the Light on Sickle Cell” 

ஜூன் 20 உலக அகதிகள் தினம் THEME: “Whoever, Whatever, Whenever” 

ஜூன் 21 International Day of the 
Celebration of the Solstice 

It is the longest day of year in northern hemisphere 

சர்ெரதச ரயாகா தினம் THEME: “Yoga for humanity” 

ஜூன் 23 ஐக்கிய நாடுகளின் மொது ரசகெ 
தினம் 

THEME: “Building back better from COVID-19: Enhancing 
innovative partnerships to meet the Sustainable 

Development Goals” 

சர்ெரதச ஒலிம்ெிக் தினம் THEME: “Together for a peaceful world” 

ஜூன் 26 ரொகதப்மொருள் ெயன்ொடு 
மற்றும் சட்டெிரராத கடத்தலுக்கு 
எதிரான சர்ெரதச தினம் 

THEME: “Addressing drug challenges in health and 
humanitarian crises” 
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ஜூன் 27 சர்ெரதச MSME தினம் THEME: “Resilience and Rebuilding: MSMEs for 
Sustainable Development” 

ஜூன் 28 ரதசிய இன்சூரன்ஸ் ெிழிப்புணர்வு 
தினம் 

To make people aware of several benefits of investing in an 

insurance policy or plan or policy 

ஜூன் 29 ரதசிய புள்ளியியல் தினம் THEME: “Data for Sustainable Development” 

 

(ii) மாநாடுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் 

மாநாடுகள் / 
கருத்தரங்குகள் 

ரநாக்கம் / கரு / மெளிப்ொடு இடம்  

47ெது சரக்கு 
மற்றும் ரசகெ 
ெரி (ஜிஎஸ்டி) 
கவுன்சில் கூட்டம் 

 

மத்திய நிதி அகமச்சர் 
தகலகமயில் 

48ெது G7 உச்சி 
மாநாடு 

நாட்டில் உருொகி ெரும் சுத்தமான 
எரிசக்தி மதாழில்நுட்ெங்களுக்கான 
மிகப்மெரிய சந்கதகயப் ெயன்ெடுத்த 
இந்தியப் ெிரதமர் ஜி7 நாடுகளுக்கு அகழப்பு 
ெிடுத்தார். 

மஜர்மனி 

14ெது ெிரிக்ஸ் 
உச்சி மாநாடு 

THEME: “Foster High-quality BRICS 
Partnership, Usher in a New Era for Global 
Development” 

சீனா 
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இந்தியா - ஐக்கிய 
அரபு எமிரரட்ஸ் 
இருதரப்பு 
ரெச்சுொர்த்கத 

ஜூன் 28, 2022 அன்று, ெிரதமர் நரரந்திர 
ரமாடியும் ஐக்கிய அரபு எமிரரட்ஸ் அதிெர் 
ரஷக் முகமது ெின் சயீத் அல் நஹ்யானும் 
இருதரப்பு ரெச்சுொர்த்கத நடத்தினர் . 

அபுதாெி 

UN மெருங்கடல் 
மாநாடு 2022 

 உலகப் மெருங்கடகலப் 
ொதுகாப்ெதற்கான சர்ெரதச 
ஒப்ெந்தத்கத உலகத் தகலெர்கள் 
ககமயழுத்திடுெர். 

 ஐக்கிய நாடுகள் சகெயின் கூற்றுப்ெடி, 
பூமியில் உள்ள மனித 
நடெடிக்கககளால் முன்மனப்ரொதும் 
இல்லாத அச்சுறுத்தல்ககள 
எதிர்மகாள்கின்றன. 

லிஸ்ென், ரொர்ச்சுகல் 

காமன்மெல்த் 
அரசாங்கத் 
தகலெர்கள் 
கூட்டம் (CHOGM) 
மெளியுறவு 
அகமச்சர்களின் 
நிகறவு ெிழா 
2022 

THEME: “Democracy, Peace and 
Governance” 

ருொண்டா 

ரமற்கு ஆசிய 
குொட் 
உகரயாடல் 

 இந்தியா, ஐக்கிய அரபு எமிரரட்ஸ் 
மற்றும் இஸ்ரரல் ஆகிய நாடுகளுடன் 
"ரமற்கு ஆசிய குொட் உகரயாடல்" 
என்ற புதிய நான்கு நாடுகளின் 
உகரயாடகல அமமரிக்கா மதாடங்க 
உள்ளது. 

 ரமற்கு ஆசிய குொட் உகரயாடல் I2U2 
என்றும் அகழக்கப்ெடும். 

 இந்தியா மற்றும் இஸ்ரரல் I2 
 USA மற்றும் UAE U2 
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(iii) குறியடீுகள் 

குறியடீுகள் இடங்கள் 

உலகளாெிய ொழ்ொதாரக் குறியடீு 2022 

மெளியிட்டெர்: எகனாமிஸ்ட் இன்டலிமஜன்ஸ் 
யூனிட் (EIU) 

 ெியன்னா உலகின் மிகவும் 
ொழக்கூடிய நகரம் 

 டமாஸ்கஸ், உலகின் மக்கள் 
ொழத்தகுதி இல்லாத 
நகரமாகத் திகழ்கிறது 

 மசன்கன: 142ெது இடம் 

உலக ரொட்டித்திறன் குறியடீு 2022 

மெளியிட்டெர்: ரமலாண்கம ரமம்ொட்டு நிறுெனம் 

 இந்தியா: 37ெது இடம் 

 மடன்மார்க்: 1ெது இடம் 

QS உலக ெல்ககலக்கழக தரெரிகச 2022 இந்திய அறிெியல் கழகம் (IISc) 
மெங்களூரு - 1ெது இடம் 

FSSAI 4ெது மாநில உணவு ொதுகாப்பு குறியடீு தமிழ்நாடு: 1ெது இடம் 

2022 சுற்றுச்சூழல் மசயல்திறன் குறியடீு  இந்தியா: 180ெது இடம் 
(ககடசி இடம்) 

 மடன்மார்க்: 1 ெது இடம் 

 
 

(iv) நியமனங்கள் மற்றும் மசய்திகளில் ெந்த நெர்கள் 

நெர்கள் மொறுப்பு / ெதெி 

ெரரமஸ்ெரன் ஐயர் நிதி ஆரயாக்கின் புதிய CEO 

நிதின் குப்தா மத்திய ரநரடி ெரிகள் ொரியத்தின் (CBDT) புதிய தகலெர் 

தென் குமார் ரதகா புலனாய்வுப் துகறயின் இயக்குநர் 

தினகர் குப்தா ரதசிய புலனாய்வு அகமப்ெின் (NIA) புதிய இயக்குநர் மஜனரல் 

குஸ்டாரொ 
மெட்ரரா 

மகாலம்ெியாெின் முதல் இடதுசாரி ஜனாதிெதி 
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(v) மசய்திகளில் ெந்த மெண்கள் 

மெண்கள் மொறுப்பு / ெதெி 

ருசிரா கம்ரொஜ் ஐக்கிய நாடுகள் சகெக்கான இந்தியாெின் அடுத்த நிரந்தரப் ெிரதிநிதி 

 
(vi) மசயலிகள் மற்றும் இகணயொயில்கள் 

மசயலிகள் மற்றும் இகணயொயில்கள் 

டாக் கர்மரயாகி ரொர்டல்: தகெல் மதாடர்பு அகமச்சகம் 'டக்' மதாடங்கியுள்ளது 
கர்மரயாகி, அஞ்சல் துகறயின் மின்-கற்றல் ரொர்டல். 

இந்தியாெின் மெளிநாட்டு ெர்த்தகம் மதாடர்ொன அகனத்துத் ரதகெயான 
தகெல்ககளயும் ெங்குதாரர்கள் மெறுெதற்கான ஒரர தளமான NIRYAT (ெர்த்தகத்தின் 
ெருடாந்திர ெகுப்ொய்ெிற்கான ரதசிய இறக்குமதி-ஏற்றுமதி ெதிவு) ரொர்ட்டகல 
ெிரதமர் மதாடங்கி கெத்தார். 

மதரு சூழ்நிகலகளில் குழந்கதகள் (சிஐஎஸ்எஸ்) ஆப்: குழந்கதகளின் 
மறுொழ்வுக்காக 'குழந்கத உரிகமகள் ொதுகாப்புக்கான ரதசிய ஆகணயம் (NCPCR)' 
மூலம் மதாடங்கப்ெட்டது. 

ரகாொ ெசீ் ெிஜில் ஆப்: ெயணிகள் மற்றும் சுற்றுலாத் துகறயில் ெணிபுரிெெர்கள் 
ெயன்மெறும் ரநாக்கத்துடன் இந்த மசயலி மதாடங்கப்ெட்டது. இது கடற்ககரககள 
முழுகமயாக நிர்ெகிப்ெகத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

3. ெிகளயாட்டு 

1) 44ெது மசஸ் ஒலிம்ெியாட்: 

 மசன்கனயில் அதிகாரப்பூர்ெ சின்னம் மற்றும் ரஹஷ்ரடக்கக தமிழக முதல்ெர் 
மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் AICF தகலெர் டாக்டர் சஞ்சய் கபூர் ஆகிரயார் 
மெளியிட்டனர். 

 இந்தப் ரொட்டி மசன்கனயில் ஜூகல 28 முதல் ஆகஸ்ட் 10, 2022 ெகர 
நகடமெறும் 

 "மசஸ் ெிலீவ்" என்ற ொர்த்கதகள் அதன் சட்கடயில் காணப்ெடுகின்றன 

 அதிகாரப்பூர்ெ சின்னம்: தம்ெி 
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2) ரஃரெல் நடால் 14ெது ெிமரஞ்ச் ஓென் இறுதிப் ரொட்டியில் நார்ரெயின் காஸ்ெர் 
ரூட்கட ரதாற்கடித்தார். இந்த மெற்றியின் மூலம், அெரது சாதகன 22ெது 

கிராண்ட்ஸ்லாம் ெட்டமாக நீட்டிக்கப்ெட்டது. ரொலந்தின் இகா ஸ்ெியாமடக் மெண்கள் 
ஒற்கறயர் ெிரிெில் சாம்ெியன் ெட்டம் மென்றார் 

3) அகனத்து ெககயான கிரிக்மகட்டில் இருந்தும் ஓய்வு மெறுெதாக மிதாலி ராஜ் 
அறிெித்துள்ளார். 

4) சுனில் ரசத்ரி சர்ெரதச கால்ெந்து ெரலாற்றில் 84 ரகால்களுடன் ஐந்தாெது அதிக 
ரகால் அடித்தெர் ஆனார் 

5) ஆசிய ரகாப்கெ ஹாக்கி ரொட்டி: இந்தியா மெண்கலம் மென்றது 

6) மெங்களூருெில் நடந்த மும்கெக்கு எதிரான ரஞ்சி ரகாப்கெகய 6 ெிக்மகட் 
ெித்தியாசத்தில் மென்றதன் மூலம் மத்திய ெிரரதசம் முதன்முகறயாக ரஞ்சி 
ரகாப்கெகய ககப்ெற்றியது 

7) குருநாயுடு சனாெதி மமக்சிரகாெின் லிரயானில் நடந்த IWF யூத் உலக சாம்ெியன்ஷிப் 
ரொட்டியில் தங்கம் மென்ற இந்தியாெின் முதல் ெளுதூக்கும் ெரீர் என்ற 
மெருகமகய மெற்றார் . 

8) ரஜாதி சுரரகா மற்றும் அெிரஷக் ெில்ெித்கத உலகக் ரகாப்கெயில் ெர்மா ரஜாடி 
தங்கம் மென்றார் 

9) ஃெிஃொ 17 ெயதுக்குட்ெட்ட மெண்கள் உலகக் ரகாப்கெ இந்தியாெில் அக்ரடாெர் 11 
முதல் அக்ரடாெர் 30 ெகர நகடமெறுகிறது . 

10) 2022 இந்ரதாரனசியா ஓென் ரெட்மிண்டன்: இந்ரதாரனசியாெின் ஜகார்த்தாெில் 
நகடமெற்றது 

 ஆண்கள் ஒற்கறயர்: மடன்மார்க்கின் ெிக்டர் ஆக்மசல்சன், 

 மெண்கள் ஒற்கறயர் : சீன கதரெயின் கத சூ-யிங்  
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4. திட்டங்கள் / ரயாஜனங்கள் 

திட்டங்கள் / 
ரயாஜனங்கள் 

ரநாக்கம் அகமச்சகம் / 
அகமச்சரகெ / 

மாநிலம் 

ெிரதான் மந்திரி 
ஆொஸ் 
ரயாஜனா (PMAY) 
- நகர்ப்புறம் 

 சமீெத்தில், ெிரதான் மந்திரி ஆொஸ் ரயாஜனா 
(PMAY) - நகர்ப்புறம் மெற்றிகரமாக மசயல்ெடுத்தி 
ஏழு ஆண்டுககள நிகறவு மசய்துள்ளது. 

ெடீ்டுெசதி மற்றும் 
நகர்ப்புற ெிெகார 
அகமச்சகம் (MoHUA) 

ஒருமுகற 
ெயன்ெடுத்தும் 
ெிளாஸ்டிக் கெ 
ரெக் திட்டம் 

 ஜூகல 1, 2022 முதல் ஒருமுகற ெயன்ெடுத்தும் 
ெிளாஸ்டிக்கக ெயன்ெடுத்த மத்திய அரசு தகட 
ெிதித்துள்ளது. 

 சுற்றுச்சூழகலப் ொதுகாக்கும் ெழக்கத்கத 
இகளஞர்களிகடரய ெளர்க்கும் ரநாக்கத்துடன் 
இந்தத் திட்டம் மதாடங்கப்ெட்டது. 

ஹிமாச்சல ெிரரதசம் 

 

அக்னிொத் திட்டம்: 

 மதாடங்கப்ெட்ட நாள்: ஜூன் 14, 20022 

 இந்திய அரசு மதாடங்கியத் திட்டம் 
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 நான்கு ஆண்டுகளுக்கு இகளஞர்ககள ெணியில் ரசர்ப்ெது இத்திட்டத்தின் 
ரநாக்கமாகும் . 

 ஆனால் இது நாட்டின் ெல ெகுதிகளில் எதிர்ப்புககள கிளப்ெியுள்ளது. 

மாற்றங்கள் என்ன? 

 மத்திய ொதுகாப்பு அகமச்சர் ராஜ்நாத் சிங், ரதகெயான தகுதிககள பூர்த்தி மசய்யும் 
ொதுகாப்பு அகமச்சகத்தில் ரெகல காலியிடங்களில் அக்னிெரீர்களுக்கு 10% 
இடஒதுக்கீடு ெழங்குெதற்கான முன்மமாழிவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தார். இது முன்னாள் 
ராணுெத்தினருக்கான இடஒதுக்கீட்டிற்கு கூடுதலாக இருக்கும். 

 உள்துகற அகமச்சகம் (MHA) ரமலும் 10% இடஒதுக்கீடு மற்றும் அக்னிெரீர்களுக்கு 
மூன்று ஆண்டுகள் அதிகெட்ச ெயது ெரம்ெில் தளர்வு, மத்திய ஆயுத துகண ராணுெப் 
ெகடகள் (CAPFs) மற்றும் அசாம் கரெிள்ஸ் ஆகியெற்றில் நான்கு ஆண்டுகள் முடிந்த 
ெிறகு, அெர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் தளர்வு அறிெித்தது. எனரெ, CAPF களுக்கான 
அதிகெட்ச ெயது ெரம்பு இப்ரொது 26 ஆக உள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், 
அக்னிெரீர்களின் முதல் மதாகுதி ஐந்து ஆண்டுகள் தளர்வு மெறும், இது 28 ஆண்டுகள் 
ஆகும். 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆட்ரசர்ப்புக்கான உயர் ெயது ெரம்கெ 21 ஆண்டுகளில் 
இருந்து 23 ஆண்டுகளாக அரசாங்கம் உயர்த்தியுள்ளது. 

 ெள்ளிக்கல்ெித் துகறயின் கீழ் இயங்கும் ரநஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ஓென் 
ஸ்கூலிங் (என்ஐஓஎஸ்) 10 ஆம் ெகுப்பு ரதர்ச்சி மெற்ற அக்னிெரீர்கள் தங்கள் 
கல்ெிகயத் மதாடரவும், தனிப்ெயனாக்கப்ெட்ட ெடிப்புகள் மூலம் 12ஆம் ெகுப்பு 
ரதர்ச்சிச் சான்றிதகழப் மெறவும் சிறப்புத் திட்டத்கதத் மதாடங்குெதாக 
அறிெித்துள்ளது. 

 அக்னிெரீர்களின் திறகமகய அங்கீகரிப்ெதற்காகவும், சிெில் துகறயில் ெல்ரெறு 
ரெகலப் ொத்திரங்களுக்கு அெர்ககள ஆயத்தப்ெடுத்துெதற்காகவும் கல்ெி 
அகமச்சகம் மூன்று ஆண்டு திறன் அடிப்ெகடயிலான இளங்ககல ெட்டப்ெடிப்கெத் 
மதாடங்கும் . 
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5. மொருளாதாரம் 

1) ரதசிய மநடுஞ்சாகலகள் சிறப்பு ெிருதுகள்-2021 ஒன்ெது ெிரிவுகளில் சாகல 
ரொக்குெரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாகலத்துகற அகமச்சர் நிதின் அெர்களால் 
ெழங்கப்ெட்டது. புதுதில்லியில் கட்கரி 

2) ஜிக் எகானமி மதாழிலாளர்கள் 2030 க்குள் 2.35 ரகாடியாக மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும். 
நிதி ஆரயாக் அறிக்கக 'இந்தியாெின் ெளர்ந்து ெரும் கிக் மற்றும் ெிளாட்ஃொர்ம் 
மொருளாதாரம்: ரெகலயின் எதிர்காலம் குறித்த முன்ரனாக்குகள் மற்றும் ெரிந்துகரகள்' 

3) டாடா ெெர் ரசாலார் சிஸ்டம்ஸ் இந்தியாெின் மிகப்மெரிய மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தித் 
திட்டமான 101.6-மமகாொட் ெகீ் (MWp) ரகரள உப்ெங்கழியில் அகமக்கிறது . 

4) மடெிட் மற்றும் கிமரடிட் கார்டுகளின் ரடாக்ககனரசஷன் காலக்மகடுகெ ரிசர்வ் ெங்கி 
மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டித்துள்ளது . ரடாக்ககனரசஷன் இப்ரொது மசப்டம்ெர் 30, 
2022 ெகர மசய்யலாம். 

5) 'அகனெருக்கும், எங்கும், எப்மொழுதும் மின்-ெணம் மசலுத்துதல் ' (4Es) என்ற 
கருப்மொருளுடன் "ரெமமண்ட் ெிஷன் 2025" ஐ ரிசர்வ் ெங்கி மெளியிட்டது. 

6) ரகாொெில் "தரராஹர்" என்ற ரதசிய சுங்க மற்றும் ஜிஎஸ்டி அருங்காட்சியகம் 
திறக்கப்ெட்டது 

7) RBI மரப்ரொ ெிகிதத்கத 4.9% உயர்த்தியது; FY23க்கு ெணெகீ்க முன்னறிெிப்பு 6.7% 
ஆக அதிகரித்துள்ளது; GDP முன்னறிெிப்பு 7.2% இல் தக்ககெக்கப்ெட்டுள்ளது 

 

6. அறிெியல் & மதாழில்நுட்ெம் 
 

புதிய 
கண்டுெிடிப்புகள் 

ரநாக்கம் இடம் / மூலம் 

உயர்தர லித்தியம்  Greenbushes சுரங்கம் உலகின் மிகப்மெரிய 
கடினமான லித்தியம் சுரங்கமாகும். 

 லித்தியத்தின் மிகப்மெரிய 
இறக்குமதியாளர்கள் மதன் மகாரியா, சீனா, 
ஜப்ொன், அமமரிக்கா மற்றும் மெல்ஜியம். 

கநஜரீியா 

புதிய VPN ெிதிகள் இந்திய கணினி அெசரநிகலப் ெதிலளிப்புக் 
குழு (CERT-In) ெிதிமுகறககள ெழங்கியது, 

இந்திய கணினி 
அெசரகால ெதில் 
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இதன் கீழ் VPN ெழங்குெெர்கள் தங்கள் 
ொடிக்ககயாளர்களின் தனிப்ெட்ட 
தகெல்ககள, ரசகெகயப் ெயன்ெடுத்துெதன் 
ரநாக்கம் உட்ெட, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ெதிவு 
மசய்ய ரெண்டும். 

குழு (CERT-In) 

மஹர்மிட் 
ஸ்கெரெர் 

 மஹர்மிட் ஒரு ெணிக உளவு 
மமன்மொருள் 

 ொதிக்கப்ெட்ட நாடுகள்: சிரியா, கஜகஸ்தான் 
மற்றும் இத்தாலி. 

 

Graphics Processing 

Unit (GPU) 
 IISc ஒரு புதிய கிராெிக்ஸ் ப்ராசசிங் யூனிட் 

(GPU) அடிப்ெகடயிலான இயந்திர கற்றல் 
அல்காரிதத்கத உருொக்கியுள்ளது. 

 புதிய அல்காரிதம் RaAl-LiFE 

(முகறப்ெடுத்தப்ெட்ட, துரிதப்ெடுத்தப்ெட்ட, 
ரநரியல் ொசிகல் மதிப்ெடீு) என்று 
அகழக்கப்ெடுகிறது. 

 மூகளயின் ெல்ரெறு ெகுதிகளுக்கு 
இகடரயயான மதாடர்கெ சிறந்த 
முகறயில் புரிந்து மகாள்ளவும், 
கணிக்கவும் இது ெிஞ்ஞானிகளுக்கு 
உதவும். 

இந்திய அறிெியல் 
கழகம் (IISc) 

HomoSEP மசப்டிக் ரடங்க்ககள சுத்தம் மசய்யும் ரராரொ ஐஐடி மமட்ராஸ் 

மிட்டிகூல் 
குளிர்சாதன மெட்டி 

ரதசிய தரநிகல அகமப்பு "ெியூரரா ஆஃப் 
இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் (BIS)" சமீெத்தில் 
"களிமண்ணால் மசய்யப்ெட்ட மின்சாரம் 
அல்லாத குளிரூட்டும் அகமச்சரகெ" அல்லது 
"மிட்டிகூல் குளிர்சாதன மெட்டி"க்கான இந்திய 
தரநிகலகய உருொக்கியது. 
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(i) ொதுகாப்பு & ெிண்மெளி 

ொதுகாப்பு & 
ெிண்மெளித்துகற 

ரநாக்கம் நாடு / 
மாநிலம் / 

அகமப்பு 

அெியாஸ்: அதிரெக 
மசலெழிக்கக்கூடிய 
ொன்ெழி இலக்கு 

இந்தியா உள்நாட்டிரலரய ெடிெகமக்கப்ெட்ட 
அப்யாஸ் - அதிரெக மசலெழிக்கக்கூடிய ொன்ெழி 
இலக்கு (HEAT) - ஒடிசாெில் மெற்றிகரமாக 
ரசாதகன மசய்தது. 

DRDO 

மசங்குத்து ஏவுதல் 
குறுகிய தூர ரமற்ெரப்பு 
முதல் ொன் 
ஏவுககண (VL-SRSAM) 

ஒடிசாெில் உள்ள இந்திய கடற்ெகடக் கப்ெலில் 
இருந்து DRDO மற்றும் இந்திய கடற்ெகடயால் VL-
SRSAM மெற்றிகரமாக ெிமான ரசாதகன 
மசய்யப்ெட்டது. 

DRDO மற்றும் 
இந்திய 
கடற்ெகட 

சுல்ஜானா - 
மசயற்ககக்ரகாள் 
ஏவுதல் ொகனம் 

 திட எரிமொருள் ராக்மகட் 

 ஒரு 25.5 மீட்டர் நீளம் 

 முதல் உள்நாட்டிரலரய ெடிெகமக்கப்ெட்ட 
மற்றும் உள்நாட்டிரலரய தயாரிக்கப்ெட்ட 
கலப்ெின எரிமொருள் மசயற்ககக்ரகாள் 
ஏவுககண ொகனம். 

ஈரான் 

சிக்கந்தர் - எம் 
ஏவுககண அகமப்பு 

 சிக்கந்தர் - எம் ஏவுககண அகமப்பு 
ரநட்ரடாொல் "SS-26 ஸ்ரடான்" என 
குறியீட்டுப் மெயரிடப்ெட்டது 

 இந்த ஏவுககண அகமப்பு ொலிஸ்டிக் அல்லது 
க்ரூஸ் ஏவுககணககள அெற்றின் அணு மற்றும் 
ெழக்கமான ெதிப்புகளில் ெயன்ெடுத்தலாம் 

 சிக்கந்தர் - எம் ஏவுககண 500 கி.மீ ெகர 
மசன்று தாக்கும் திறன் மகாண்டது 

 சிக்கந்தர் - எம் ஏவுககண அகமப்கெ" 
மெலாரஸுக்கு மாற்ற ரஷ்யா அறிெித்துள்ளது . 

ரஷ்யா 

ஜிசாட்-24 
மசயற்ககக்ரகாள் 

 ஜிசாட்-24 மசயற்ககக்ரகாள், ஏரியன் 5 
ெிண்மெளி ஏவுககண ொகனத்தில், ெிமரஞ்சு 
நிறுெனமான ஏரியன்ஸ்ரெஸ் மூலம் 
ஏெப்ெட்டது. 

 மதன் அமமரிக்காெில் உள்ள ெிமரஞ்சு 
கயானாெில் உள்ள மகௌரராெில் இருந்து 
ஏெப்ெட்டது . 
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 GSAT-24 என்ெது 24-Ku ரெண்ட் தகெல் மதாடர்பு 
மசயற்ககக்ரகாள் ஆகும். இதன் எகட 4180 
கிரலா. 

 இந்த மசயற்ககக்ரகாள், டிடிஎச் ெயன்ொட்டுத் 
ரதகெககளப் பூர்த்தி மசய்ய, இந்தியா 
முழுெதும் கெரரஜ் ெழங்கும். 

ரமம்ெட்ட ஒளி 
மஹலிகாப்டர் (ALH) 
மார்க் III 

இந்திய கடரலாரக் காெல்ெகடயின் கிழக்குப் ெகுதி, 
உள்நாட்டிரலரய ெடிெகமக்கப்ெட்டு 
ரமம்ெடுத்தப்ெட்ட ரமம்ெட்ட இலகுரக 
மஹலிகாப்டகர (ALH) மார்க் III ஜூன் 20, 2022 
அன்று அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

இந்திய 
கடரலார 
காெல்ெகட 

புஜியன்  மிகப்மெரிய மற்றும் நெனீ ெிமானம் தாங்கி 
கப்ெல் 

 இது உள்நாட்டில் ெடிெகமக்கப்ெட்ட மற்றும் 
கட்டப்ெட்ட முதல் கெண் ெிமானம் தாங்கி 
கப்ெல் ஆகும் 

சீனா 

ஸ்டார்நிலநடுக்கங்கள் நட்சத்திரங்களின் ெடிெத்கத மாற்றும் நட்சத்திர 
நிலநடுக்கங்கள் எனப்ெடும் மெரிய அளெிலான 
சுனாமிகய கயா ெிண்மெளிப் ெயணம் 
கண்டறிந்தது . 

ஐரராப்ெிய 
ெிண்மெளி 
ஏமஜன்சியின் 
ககயா 
ெிண்மெளி 
ஆய்ெகம் 

ெிருத்ெி -II ஏவுககண  இந்தியா தனது அணுசக்தி திறன் மகாண்ட 
மற்றும் உள்நாட்டிரலரய உருொக்கப்ெட்ட 
ெிரித்ெி -II ஏவுககணகய மெற்றிகரமாக 
ரசாதகன மசய்தது 

 இந்த ஏவுககண 350 கி.மீ. 

DRDO 

இந்தியாெின் முதல் 
டிஸ்ப்ரள 
ஃரெப்ரிரகஷன் யூனிட் 

 24,000 ரகாடி முதலீட்டில் டிஸ்ப்ரள 
ஃரெப்ரிரகஷன் யூனிட் அகமக்கப்ெடும். 

 இது மின்னணு மற்றும் தகெல் மதாழில்நுட்ெ 
அகமச்சகத்தின் இந்திய மசமிகண்டக்டர் மிஷன் 
திட்டத்தின் கீழ் அகமக்கப்ெடும். 

மதலுங்கானா 

ெிண்மெளி சூரிய மின் 
நிகலயம் 

 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ெிண்மெளியில் 1 
மமகாொட் திறன் மகாண்ட சூரிய மின் 
நிகலயத்கத நிறுெ சீனா திட்டமிட்டிருந்தது. 

 புதுப்ெிக்கப்ெட்ட திட்டத்தின் ெடி, சீனா 2028 இல் 
ஒரு மசயற்ககக்ரகாகள ெிண்ணில் மசலுத்தும். 

சீனா 
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சந்திரனின் புதிய 
புெியியல் ெகரெடம் 

 நிலெில் அறிெியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வு மற்றும் 
தகரயிறங்கும் தளத் ரதர்வு ஆகியெற்றில் 
புெியியல் ெகரெடம் குறிப்ெிடத்தக்க 
ெங்களிப்கெச் மசய்யும். 

 சாங்'இ திட்டம்" எனப்ெடும் சீன நிலவு ஆய்வு 
திட்டத்தின் தரவுகளின் அடிப்ெகடயில் உயர்-
மதளிவு நிலப்ெரப்பு ெகரெடத்கத 
உருொக்கியுள்ளனர் . 

சீனா 

ரடெின்சி மிஷன்  DAVINCI என்ெது "ஆழ்ந்த ெளிமண்டல ெனீஸ் 
இன்மெஸ்டிரகஷன் ஆஃப் ரநாெல் ொயுக்கள், 
ரெதியியல் மற்றும் இரமஜிங் ெணி" 
என்ெதாகும். 

 இந்த ெணியானது ெனீஸ் மூலம் ெறந்து 2029 
இல் அதன் கடுகமயான ெளிமண்டலத்கத 
ஆராயும். 

 ஜூன் 2031 இல் மெள்ளியின் ரமற்ெரப்கெ 
அகடயும் . 

நாசா 

அக்னி-4 ொலிஸ்டிக் 
ஏவுககண 

அக்னி-4 ஏவுககண சுமார் 4,000 கிரலாமீட்டர் 
தூரம் ெகர மசன்று தாக்கும் திறன் மகாண்டது . 

DRDO 

புதிய ெிண்மெளி 
நிகலயத்திற்கு 3ெது 

குழுெினர் ெணி 

 மூன்று ெிண்மெளி ெரீர்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு 
கட்டுமானப் ெணிககளத் மதாடர்ொர்கள். 

 மஷன்ரசா-14 ெிண்கலத்தில் ெிண்மெளி 
ெரீர்கள் தூக்கிச் மசல்லப்ெட்டனர். 

 இது லாங் மார்ச் 2எஃப் ராக்மகட் மூலம் 
ஏெப்ெட்டது 

சீனா 

சர்ெரதச திரெ - 
கண்ணாடி 
மதாகலரநாக்கி 

 இந்தியாெின் முதல் திரெ கண்ணாடி 
மதாகலரநாக்கி 

 திொஸ்தல் கண்காணிப்பு ெளாகத்தில் 
அகமக்கப்ெட்டுள்ளது 

 ஆர்யெட்டா ஆய்வு அறிெியல் கழகத்திற்கு 
மசாந்தமானது (ARIES) 

உத்தரகாண்டில் 
உள்ள 
கநனிடால் 
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(ii) இராணுெ ெயிற்சிகள் 

RIMPAC-22  RIMPAC-22 ெயிற்சி ஹொய் தீவுகள் மற்றும் மதற்கு 
கலிரொர்னியாெில் ஜூன் 29 முதல் ஆகஸ்ட் 4 ெகர 

நகடமெறும். 

 இந்த ெல ெரிமாண ெயிற்சியில் 27 நாடுகள் ெங்ரகற்கின்றன. 

Ex Khaan Quest - 2022  இது ஒரு ென்னாட்டு அகமதி காக்கும் நடெடிக்கக 
ெயிற்சியாகும். 

 ஜூன் 06 முதல் ஜூன் 20, 2022 ெகர நடத்தப்ெட்டது 

ஆெரரஷன் மஹிலா 
சுரக்ஷா 

 ஆெரரஷன் மஹிலாெின் கீழ் ரயில்ரெ ொதுகாப்புப் ெகட 
(RPF). மனித கடத்தல் கும்ெலின் ெகலயில் சிக்கிய 150 
மெண்கள் மற்றும் சிறுமிககள சுரக்ஷா காப்ொற்றியுள்ளார். 

 
 

 

(iii) ரநாய்கள் & ரகாெிட் - 19 மசய்திகள் 

One Health pilot project 

திட்டம் மதாடங்கப்ெட்டது: 
மெங்களூரு / ொல்ெளம் 
மற்றும் கால்நகட ெளர்ப்பு 
அகமச்சகம் 

எதிர்காலத்தில் ரகாெிட்-19 மதாற்றுரநாய் ரொன்ற 
ஜூரனாடிக் ரநாய் ெரொமல் தடுப்ெதற்கான தீர்வுககள 
உருொக்குெதற்காக 

Powassan கெரஸ் Powassan கெரஸ் மதாற்று காரணமாக அமமரிக்காெில் ஒரு மெண் 
இறந்தார். 

அரனாரகாொக்ஸ் ெிலங்குகளுக்கான இந்தியாெின் முதல் COVID-19 தடுப்பூசி 

சிறு புரதங்கள் SARS-CoV-2 ரொன்ற கெரஸ்ககள மசயலிழக்கச் மசய்யும் புதிய 
ெகக மசயற்கக மெப்கடடுகள் அல்லது மினி-புரராட்டின்ககள 
மெங்களூர் இந்திய அறிெியல் கழகத்தின் (IISc) ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
உருொக்கியுள்ளனர். 
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7. ெிருதுகள் 

ெிருதுகள் / ெரிசுகள் நெர் / அகமப்பு 

சரஸ்ெதி சம்மான் ெிருது ராம்தராஷ் மிஸ்ரா 

மன்னர் அப்துல்அஜிஸ் ெதக்கம் ொகிஸ்தான் ராணுெ தளெதி மஜனரல் கமர் ஜாரெத் 
ெஜ்ொ 

மகம்ரெகவுடா சர்ெரதச ெிருது  கர்நாடக முன்னாள் முதல்ெர் 
எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா 

 இன்ஃரொசிஸ் நிறுெனரும், தகெல் 
மதாழில்நுட்ெத் துகறயின் மூத்தெருமான 
என்.ஆர்.நாராயண மூர்த்தி 

 முன்னாள் ரெட்மிண்டன் ெரீர் ெிரகாஷ் 
ெடுரகான் 

 
 

8. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் 

இனங்கள் / 
சுற்றுச்சூழல் 

ெகக / ரநாக்கம் இடம்  

திரயாமார்கரிட்டா 
மாக்னிஃெிகா 
ொக்டீரியா 

 ஒரு மெரிய மெள்கள ொக்டீரியம் 

 நீளம் 1 மச.மீ 

 மெரும்ொலான ொக்டீரியாக்ககள ெிட 5,000 
மடங்கு மெரியது. 

குொடலூப், 
ெிரான்ஸ் 

யுரரனியம் சுரங்கம்  சிகார் மாெட்டத்தில் உள்ள ரராஹில் என்ற 
இடத்தில் மிகப்மெரிய யுரரனியம் இருப்பு 
கண்டுெிடிக்கப்ெட்டுள்ளது . 

 ஆந்திரா மற்றும் ஜார்கண்ட் மாநிலங்களுக்குப் 
ெிறகு, யுரரனியம் கண்டுெிடிக்கப்ெட்ட 
மூன்றாெது மாநிலமாக ராஜஸ்தான் 
மாறியுள்ளது 

ராஜஸ்தான் 

ராட்சத ஸ்டிங்ரர உலகின் மிகப்மெரிய நன்னரீ் மீன் 300 
கிரலாெிற்கும் குகறொன எகட மகாண்டது 

கம்ரொடியாெின் 
மீகாங் நதி 
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குவ்ஸ்குல் ஏரி 
ரதசிய பூங்கா 

மங்ரகாலியாெின் குவ்ஸ்குல் ஏரி ரதசிய பூங்கா 
யுமனஸ்ரகா ரிசர்வ் ெட்டியலில் 
ரசர்க்கப்ெட்டுள்ளது. 

மங்ரகாலியா 

மசரலானாய்டிஸ் 
phantasticus : ராட்சத 
ஆகம 

2019 இல் உயிருடன் காணப்ெட்ட ஒரு மாமெரும் 
ஆகம, அழிந்துெிட்டதாக நீண்டகாலமாக 
நம்ெப்ெடும் கலெரகாஸ் இனத்கதச் ரசர்ந்தது என 
தற்ரொது உறுதி மசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

கலாெரகாஸ் 
தீவுகள், 
ஈக்ெடார் 

நீல டியூக் சிக்கிம் மாநில ெட்டாம்பூச்சி சிக்கிம் 

ொல்மீகி புலிகள் 
காப்ெகம் 

யாகனகள் மீட்பு கமயம் அகமக்கப்ெட்டுள்ளது ெகீார் 

 
 

9. சர்ெரதசம் 

1) துருக்கியின் மெயர் Türkiye என மாற்றப்ெடும் 

2) ெங்கரதச ெிரதமர் 6.15 கிமீ நீளமுள்ள 'ெத்மா ொலத்கத' திறந்து கெத்தார் ; 
தகலநகர் டாக்காகெ நாட்டின் ெளர்ச்சியகடயாத ெடரமற்குப் ெகுதியுடன் 
இகணக்கும் ெங்காளரதசத்தின் மிக நீளமானது 

3) நீல ெசிெிக்கில் ெங்குதாரர்கள்: அமமரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகள் - 
ஆஸ்திரரலியா, நியூசிலாந்து, ஜப்ொன் மற்றும் யுகனமடட் கிங்டம் ஆகியகெ 
ெிராந்தியத்தின் சிறிய தீவு நாடுகளுடன் "திறகமயான மற்றும் திறகமயான 
ஒத்துகழப்புக்காக" 'ொர்ட்னர்ஸ் இன் தி ப்ளூ ெசிெிக்' என்ற புதிய முயற்சிகயத் 
மதாடங்கியுள்ளன. 

4) சிமமன்ட், ஸ்டீல், ஆட்ரடாமமாகெல் ரொன்ற மெரிய அளெிலான மதாழில்களுக்கு 10% 
சூப்ெர் ெரிகய ொகிஸ்தான் அறிெித்துள்ளது . 

5) அமமரிக்க மசனட் இருதரப்பு துப்ொக்கி ொதுகாப்பு சட்டத்கத ெரந்த ெித்தியாசத்தில் 
நிகறரெற்றியது 

6) தாய்லாந்து கஞ்சாகெ குற்றமற்றதாக்குகிறது, தகடகய நீக்கிய முதல் ஆசிய நாடு 
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