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ஜூலை -  2222

1. தமிழ்நாடு

1) முதைலமச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் :தமிழக அரசு  2222 ஜூலை  22 அன்று  1 முதல் 5 

ஆம் வகுப்பு வலரயிைான அரசுப் பள்ளிகளில் இைவச காலை உணவு மற்றும் சத்துணவுத்
திட்டங்கலள அறிமுகப்படுத்தியது.

2) சசவாைியர் விருது :கண்ணன் சுந்தரம் , காைச்சுவடு இதழ் பதிப்பகம்

3) அக்னிகுல் காஸ்மமாஸ் இந்தியாவின் முதல் சதாழிற்சாலைலய திறந்து லவத்துள்ளது
3டி அச்சிடப்பட்ட ராக்சகட் என்ஜின்கலள சசன்லனயில் தயாரிக்க மவண்டும்.

4) திருமுடிவாக்கம் சதாழிற்மபட்லட உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்  ( TIEMA )ஏற்பாடு சசய்த  B 2 B 

கண்காட்சியான  OPXET 2222 ஐ  MMME அலமச்சர் டி.எம்.அன்பரசன் திறந்து லவத்தார்.

5) மிஸ் இன்டர்மநஷனல் குயின்  2222 : திருநங்லக நமீதா மாரிமுத்து

6) ஜூலை  51 , 2222: 122வது பிறந்தநாள்  - சபருந்தலைவர் காமராஜர் 

7) ஜூலை  55 , 2222: மாவரீன் அழகுமுத்து மகான்வ - பிறந்த நாள்

8) ஜூலை  7 , 2222: “திராவிடமணி ”இரட்லடமலை ஸ்ரீனிவாசன் - பிறந்தநாள்

9) கல்லூரி கனவு   :52 ஆம் வகுப்பு மதர்ச்சி சபற்ற மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி
வழிகாட்டுதலை கல்லூரி கனவு திட்டம் வழங்குகிறது, இதலன முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாைின் துவக்கி லவத்தார்.

10) அனந்தகிருஷ்ணன் மற்றும் திரு டி சநடுஞ்சசழியன் எழுதிய “Oau Inceyn Pcenyoeon

System - rFom GFuyouF TFcuF oo GFuyouF DeQoFcuF” என்ற புத்தகத்லத
மாண்புமிகு முதைலமச்சர் சவளியிட்டார்.

11) சசல்வி கவிநயா ஆந்திர மாநிைம் ராஜமுந்திரியில் நலடசபற்ற மதசிய அளவிைான
வில்வித்லத சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் தங்கம் மற்றும் சவண்கைப் பதக்கங்கலள
சவன்றவர்.

12) சதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்லத மமம்படுத்துவதற்கான துலறயின்
தரவரிலசயில் ,Ease of doing Business சசய்வதற்கான சாதலனயாளர்கள் பிரிவில்
தமிழ்நாடு  3 வது இடத்தில் உள்ளது.

13) விருதுநகர் மாவட்டம்  2222 ஆம் ஆண்டிற்கான Aspirational District category

சவற்றி சபற்றது
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14) வணிகச் சீர்திருத்த சசயல்திட்டத்தின்  ( பிஆர்ஏபி )அமைாக்கத்தின் அடிப்பலடயில் முதல்
ஏழு சாதலனயாளர்களின் பட்டியைில் தமிழ்நாடு இடம்பிடித்துள்ளது.

15) டாடா பவர் நிறுவனம் தமிழக அரசுடன் ஒப்பந்தம் சசய்து ரூ  .0222 மகாடி ரூபாய் சசைவில்
புதிய மசாைார் சசல் மற்றும் மாட்யூல் உற்பத்தி நிலையம் திருசநல்மவைி மாவட்டத்தில்
அலமக்க உள்ளது

16) உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சடக்னாைஜி சமட்ராஸ்
முதைிடத்தில் உள்ளது.

2. மாநிைங்கள் குறித்த விவரங்கள்
(i) மதசியம் 

1) 

புவிசார் குறியடீு மாநிைம்

“காய்  ( சிவப்பு சநசவாளர் எறும்பு )சட்னி ஒடிசா

அைிபாக் சவள்லள சவங்காயம் மகாராஷ்டிரா

2) இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய சக்தி திட்டம் ராமகுண்டம்   , சதலுங்கானாவில்
சதாடங்கப்பட்டது

3) இந்தியாவின் முதல் மின்னணு கழிவு சுற்றுச்சூழல் பூங்கா ம ாைம்பி கைன் ,சடல்ைியில்
அலமக்கப்பட உள்ளது.

4) பண்மடல்கண்ட் விலரவுச்சாலை:

 பண்மடல்கண்ட் விலரவுச்சாலை  292 கிமீ நீளமுள்ள விலரவுச்சாலையாகும்.

 இது உத்தரபிரமதசத்தில்  2 மாவட்டங்கள் வழியாக சசல்லும்.

5)  ர் கர் திரங்கா : மத்திய அரசு நாடு தழுவிய “  ர் கர் திரங்கா” என்ற பிரச்சாரத்லத
சதாடங்கி உள்ளது.  25 வது சுதந்திர தினத்லத முன்னிட்டு மக்கள் தங்கள் வடீுகளில்
மதசியக் சகாடிலய ஏற்ற ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.

6) ஷாங்காய் ஒத்துலழப்பு அலமப்பின்  ( MCO )முதல் கைாச்சார மற்றும் சுற்றுைா
தலைநகரமாக வாரணாசி அறிவிக்கப்பட உள்ளது.
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7) திரவமாக்கப்பட்ட இயற்லக எரிவாயுவுக்கான இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் முலனயம்
(எல்என்ஜி )மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சஜய்கரில் சசயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

8) மகரளா சவரி  : ' மகரள சவாரி   ' என்ற ஆன்லைன் மகப் மசலவலய ஆகஸ்ட் மாதம் அரசு
சதாடங்கவுள்ளது

9) சமாலபல் அல்ைது இரு சக்கர வாகன திருட்டு மபான்ற குற்றங்களுக்கு இ-எஃப்ஐஆர்
மசலவலய வழங்க குஜராத் அரசு தயாராக உள்ளது.

10) அவசரகாை பதில் ஆதரவு அலமப்புடன்  ( ERMM )Vehicle Location Tracking Device (VLTD)

இலணக்கும் இந்தியாவின் முதல் மாநிைமாக  ிமாச்சைப் பிரமதசம் மாறியுள்ளது.

11) Department of Consumer Affairs (DoCA) மூைம் ஜாக்ரிதி மஸ்காட் சதாடங்கப்பட்டது ,இது
நுகர்மவாருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் மற்றும் அவர்களின் உரிலமகள் குறித்த
விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தும் முயற்சியாகும்.

12) மிஷன் குஷால் கார்மி: கட்டுமானத் சதாழிைாளர்களின் திறன்கலள மமம்படுத்துவதற்காக
தில்ைியால் சதாடங்கப்பட்டது.

13) பிரதமர்   “அகில் பாரதியா சிக்ஷா ஸமா ம் ”வாரணாசியில் திறந்து லவத்தார்.

14) நாரி அதாைத் :

 "சபண்கள் மற்றும் குழந்லதகள் மமம்பாட்டு அலமச்சகம் "அறிமுகப்படுத்தியது

 பஞ்சாயத்து அளவில் சிறு சிறு வழக்குகலள தீர்க்க மாற்று முலறயிைான குலற
தீர்க்கும் வழிமுலறலய சபண்களுக்கு வழங்குவலத இது மநாக்கமாகக்
சகாண்டுள்ளது.

 இது துன்புறுத்தல் ,சீர்குலைவு ,உரிலமகள் அல்ைது உரிலமகள் சதாடர்பான
வழக்குகலளக் குலறக்கிறது.
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3. அண்மை நிகழ்வுகளின் த ொகுப்பு

(i) முக்கிய  ினங்கள்

நாள் நிகழ்வுகள் கருத்துரு /முக்கியத்துவம்

ஜூலை5 சரக்கு மற்றும் மசலவ வரி
(ஜிஎஸ்டி )தினம்

சரக்கு மற்றும் மசலவ வரி  ( ஜிஎஸ்டி )அமல்படுத்தப்பட்டலத
நிலனவுகூரும் வலகயில் ஜிஎஸ்டி தினம்
அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ஜூலை2 சர்வமதச கூட்டுறவு தினம் THEME: “Cooperatives Build a Better World” 

ஜூலை6 உைக ஜூமனாஸ்கள் தினம் சதாற்று மநாய்கள் பற்றிய விழிப்புணர்லவ பரப்புவதற்கு ,

இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது

ஜூலை7 1வது உைக கிஸ்வா ிைி சமாழி
தினம்

ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் ஆப்பிரிக்க சமாழி
கிஸ்வா ிைி.

ஜூலை52 மதசிய மீன் விவசாயிகள் தினம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள மீன் விவசாயிகள் ,மீனவர்கள்
மற்றும் பங்குதாரர்களுடன் ஒற்றுலமலய சவளிப்படுத்தும்
வலகயில் இந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது.

ஜூலை55 உைக மக்கள் சதாலக தினம் THEME: “A world of 8 billion: Towards a resilient future for 
all – Harnessing opportunities and ensuring rights and 
choices for all” 

ஜூலை52 சர்வமதச மைாைா தினம் ஒவ்சவாரு குழந்லதக்கும் கட்டாய மற்றும் இைவசக்
கல்விலய சபற உறுதி சசய்ய உைகத் தலைவர்களிடம்
மவண்டுமகாள் விடுக்கும் வாய்ப்பாக இந்த நாள்
அனுசரிக்கப்படுகிறது

ஜூலை51 உைக இலளஞர் திறன் தினம் THEME: “Transforming youth skills for the future” 

ஜூலை22 உைக மூலள தினம் THEME: “Brain Health for all” 

ஜூலை23 மதசிய ஒைிபரப்பு தினம்

ஜூலை22 வருமான வரி தினம் வரி சசலுத்துவலத ஊக்குவிப்பது மற்றும் வரி சசலுத்துவது
குடிமக்களின் கடலம என்றும் இந்நாள் எடுத்துலரக்கிறது.

ஜூலை21 உைக நீரில் மூழ்கும் தடுப்பு நாள் நீரில் மூழ்குவலதத் தடுக்கும் முயற்சியில், தீர்வுகலள
வழங்க நாள் முயல்கிறது

ஜூலை26 கார்கில் விஜய் திவாஸ் கார்கில் மபாரின் மபாது இந்தியாவின் சவற்றி மற்றும்
வரீர்களின் தியாகத்லத குறிக்கும் வலகயில்
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ஜூலை  22  உைக ச பலடடிஸ் தினம் THEME: “Bringing hepatitis care closer to you” 

உைக இயற்லக பாதுகாப்பு தினம் THEME: “Cut Down on Plastic.” 

ஜூலை  22  சர்வமதச புைிகள் தினம் THEME: “India launches Project Tiger to revive the tiger 
population” 

 

(ii) ைொநொடுகள் ைற்றும் கருத் ரங்குகள் 

மாநாடுகள்  /
மாநாடுகள் 

நநாக்கம்  /கரு  /வுைளிவ  இடம்  

10வுது 

படீ்டர்ஸ்பர்க் 
காலநிளல 
மாநாடு 

நளடபபற்ற நாள் :ஜூளல 19 மற்ற்ம் 22 , 2222 

குறிக்நகாள் : POC - 22 இற் இலக்கிற்கு  ற்ப ,காலநிளல 
நடவுத்க்ளகளவ பதவநபடுடிதுவுளட நமம்படுடிதுடந 

பபர்லிற் ,
பஜர்மெஜ 

12வுது உலக 
அளமடி மற்றம் 
2222 

THEME: “Preserving International Stability: 

Commonality, Comprehensiveness and Cooperation,” 
பபய்ஜிங் 

NU பபருங்கடந 
மாநாடு 2222  

THEME: “Our ocean, our future: call for action” லிஸ்பற் ,
நபார்ர்ோகந 

 

(iii) குறியடீுகள் 

குறிவடீுகள் இடங்கள் 

பெற்லி பாஸ்நபார்ட் இற்படக்ஸ் 2222 

பவுிஜவடீு : Immigration consultancy Henley & partners 

5வுது இடம் :ஜப்பாற் 

27வுது இடம் :இந்டிவா 

இந்டிவ கண்டுபைத்ப்பு குறிவடீு 2225 

பவுிஜவடீு : UNIN க்நவாக்  

5வுது இடம் :கர்நாடகா 

1வுது இடம் :டமிழ்நாடு 

பாலிெ இளடபவுிஜ அறிக்ளக 2222 

பவுிஜவடீு : உலகப் பபாருிாடார மற்றம் 

5வுது இடம் :ஐஸ்லாந்து 

531வுது இடம் :இந்டிவா 

உலகிாவுைவ வுாழ்வுாடாரம் குறிவடீு  2222  

பவுிஜவடீு :Economist Intelligence Unit 

5வுது இடம்  : வுைவற்ொ 

522வுது இடம் :பதற்ளெ 
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(iv) நியைனங்கள் ைற்றும் தெய் ிகளில் வந்  நபர்கள் 

நபர்கள் தபொறுப்பு  /ப வி  

டிநெஷ் குணவுர்டெ இலங்ளகவைற் புடிவ பைரடமர் 

ரணைந வுைக்கிரமதிங்க இலங்ளகவைற் புடிவ ஜொடிபடி 

 இளதவளமப்பாிர் இளிவராஜா  , 

 முற்ொள் டடகி வுரீாங்களெ பை .த்.உஷா  ,  

 வுநீரந்டிரா பெக்கநட மற்ற்ம்  

 டிளரக்களட எழுடிடாிர் வுை  .வுைஜநவந்டிர பைரதாடி 
காரு 

ராஜ்வ தபா எம் .பை.க்கள்  

திவுைந வுைமாெ நபாக்குவுரடிதுடிதுளற  அளமர்தர் 
நஜாடிராடிடிவ எம் திந்டிவா 

எஃகு அளமர்தகடிடிற் கூடுடந 
பபாற்ப்பு வுழங்கப்பட்டது 

 க்நாடி ஷிண்நட மகாராஷ்த்ராவுைற் புடிவ 
முடலளமர்தர் 

 
 
 
 

 

(v) தெய் ிகளில் வந்  தபண்கள் 

பபண்கள் பபாற்ப்பு  /படவுை  

 

 

 

 

டிருமடி .டிபரௌபடி முர்மு 

 51வுது குத்வரோடிடளலவுர் 

 ஜூளல 25, 2222 அற்ற் படவுைநவற்றார்  

 முடந பழங்குத்வைெ மாநிலடி டளலவுர் 

 நாட்த்ற் மிக உவர்ந்ட அரதிவலளமப்பு படவுைளவ வுகிக்கும் 
இரண்டாவுது பபண் இவுர் க்வுார். 

 26 வுவடிந  பபாற்ப்நபற்ற இந்டிவாவுைற் இளிவ 
குத்வரோடிடளலவுர் மற்ற்ம் ோடந்டிரடிடிற்குப் பைறகு பைறந்ட 
முடந டளலவுர். 
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 இந்டிவ டளலளம நீடிபடி எற். வுை. ரமணா படவுைப் 
பைரமாணம் பதய்து ளவுடிடார் 

 முப்பளடகிஜற் புடிவ டளலளமடி டிபடி 

 இவுர் தந்டாந பழங்குத்வைெடிளடர் நதர்ந்டவுர் 

 இவுர்  26 % வுாக்குகள் பபற்ற் எடிர்க்கட்தி நவுட்பாிர் 
வஷ்வுந் திற்ொளவுடி  நடாற்கத்டிடார்  

 இவுர்  2 , 426 வுாக்குகள் பபற்றார்  

கீடா நகாபைநாடி தர்வுநடத நாணவ நிடிவடிடிற் டளலளம பபாருிாடார 
நிபுணர்கிஜற் படங்கள் ளவுக்கப்பட்த்ருக்கும் இடடிடிந 

கீடா நகாபைநாடிடிற் படம் இடம்பபற்ற்ள்ிது 

பபண்கள் மற்ற்ம் 
குழந்ளடகள் 
நமம்பாட்டுடிதுளற 
அளமர்தர் ஸ்மிருடி 
இராெஜ 

திற்பாற்ளமவைெர் வுைவுகாரடி துளற அளமர்தகடிடிற் கூடுடந 
பபாற்ப்பு வுழங்கப்பட்டது 

நகடற்ஜி பைரவற் ஜாக்தற் அபமரிக்காவுைற் உர்த நீடிமற்றடிடிந பணைவாற்ற்ம் முடந 
கற்ப்பைெப் பபண். 

குஷி பநடந Miss India Worldwide 2022 

திெஜ பஷட்த் Miss India World 2022 

நராஷ்ெஜ நாடார் 
மநநொடிரா 

இந்டிவாவுைற் பணக்கார பபண்மணை 

 

(vi) தெயலிகள் ைற்றும் இமையவொயில்கள் 

தெயலிகள் ைற்றும் இமையவொயில்கள் 

FaceRD App: Aadhaar FaceRD App was revealed by the Unique Identification Authority 

of India (UIDAI. This app would allow the Aadhaar Authentication User Agencies (AUA) 
to capture person’s face for authentication purposes. 

Pariksha Sangam Portal has been launched by CBSE to rationalize the sample 
papers, board examination results, and other details on one window 
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(vii) புத் கங்கள்  &ஆெிொியர்கள் 

புத்தகங்கள் ஆசிரியர்கள் 

‘Buaonc oau leQoa VueM – OumaMu OyMuQ oe UooyFytaync’ ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆராதனா 
மஜாஹ்ரி 

4. விலளயாட்டு 

1) விம்பிள்டன் சாம்பியன்ஷிப்  2222 : ைண்டன் ,UK 

க்ண்கள் 
ஒற்ளறவர் 

நநாவுக் நஜாநகாவுைர் (பதர்பைவா) பவுற்றி  sV . நிக் கிர்கிநவாஸ் 
(க்ஸ்டிநரலிவா)  

பபண்கள் 
ஒற்ளறவர் 

எலிொ ளரபாகிொ (கஜகஸ்டாற்) பவுற்றி sV. OnV ஜபரீ் (துெஜதிவா)  

க்ண்கள் 
இரட்ளடவர் 

நமடியூ எப்டற்  ,நமக்ஸ் பர்பதந ( க்ஸ்டிநரலிவா )பவுற்றி  sV . 
நிநகாலா பமக்த்க்  ,நமட் பாவுைக் (குநராஷிவா)  

பபண்கள் 
இரட்ளடவர் 

பார்நபாரா கிபரஜிநகாவுா  ,நகடரிொ திெஜவாநகாவுா (பதக் குத்வரோ )
பவுற்றி sV.  எலிஸ் பமர்படற்ஸ் (பபநஜிவம்) , ஜாங் ஷுவுாய் (தீொ)  

 

2) ஸ்பபவைெஜந நளடபபற்ற கிநஜாற் பதஸ் மாஸ்டர்ஸ் நபாட்த்வைந இந்டிவ 
கிராண்ட்மாஸ்டர் த் .குநகஷ்  பவுற்றி பபற்றார் 

3) ரிளலவற்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்டிவ ஒலிம்பைக் தங்கடிதுடற் இளணந்து 2024 க்ம் 
க்ண்டு பாரிஸ் ஒலிம்பைக்கிந முடற்முளறவாக இந்டிவா ெவளை அளமக்க 
உள்ிது. 

4) அபமரிக்காவுைந உலக டடகி தாம்பைவற்ஷிப்: ளநஜரீிவாவுைற் நடாபை அமுதற் 
பபண்களுக்காெ 122 மிட்டர் டளட தட்டடிடிந 12 . 12 வுைொத்கிஜந கடந்து உலக 
தாடளெ படள டிடார். 

5) பலய்பதஸ்டர் கிரிக்பகட் ளமடாெடிடிற்கு இந்டிவ ஜாம்பவுாற் ோெஜந கவுாஸ்கரிற் 
பபவர் சூட்டப்பட்டுள்ிது 

6) திங்கப்பூர் தபற்: க்திவ தாம்பைவொெ தீொளவுர் நதர்ந்ட வுாங் ஜி வை-ளவ வுழீ்டிடி 
பை.வுை திந்து டெது வுாழ்க்ளகவைந முடந சூப்பர் 522 பட்டடிளட ளகப்பற்றிொர்.  

7) 36வுது நடதிவ வுைளிவாட்டுப் நபாட்த்கள் 2222: 



roF yna seuFeuQ lyeM oo :  onaQneuucsynt @QayntyFeyQ.en 

 

9 
 

 இடம் : குஜராடி 
 நளடபபற்ற இடம்: பதப்டம்பர் 22, 2222 முடந அக்நடாபர் 12 , 2222 வுளர  
 நடக்ளலற் : “Mports for Unity” 
 திற்ெம்: தர்டார் வுநலபாய் பநடலிற் ஒற்ற்ளம திளல மற்ற்ம் கிர் க்திவ திங்கம் 

 
8) 22வுது பதஸ் ஒலிம்பைவாட்: 

 அடிகாரப்பூர்வு திற்ெம் : டம்பை - இளிவ தநகாடரர்  
 அடிகாரப்பூர்வு நெஷ்நடக் : #ChessChennai2222 
 66வுது பதஸ் ஒலிம்பைவாட் ஜூளல 24 முடந க்கஸ்ட் 12 , 2222 வுளர நடடிடப்பட 

உள்ிது.  
 இது பதற்ளெ மாமநலபுரம் மாவுட்டடிடிந உள்ி பூஞ்நதரி கிராமடிடிந 

நடடிடப்படும். 
 Fédération Internationale des Échecs (FIDE) கூட்டளமப்பைொந  ற்பாடு 

பதய்வப்பட்டுள்ிது. 
 20 இந்டிவ கிராண்ட்மாஸ்டர்கிஜந 26 நபர் டமிழகடிளடர் நதர்ந்டவுர்கள் 
 முடலிந இந்ட ஒலிம்பைவாட் ரஷ்வாவுைந டிட்டமிடப்பட்டட. க்ொந ரஷ்வா - 

உக்ளரற் காரணமாக அது ரடிது பதய்வப்பட்டது. 
 

5. சபாருளாதாரம் 

1) 2221- 22 ஆம் ஆண்டுக்கான  55 வது  விவசாய மக்கள்சதாலக கணக்சகடுப்லப மத்திய அரசு 
சதாடங்கியுள்ளது 

2) மநாபல் பரிசு சபற்ற சபாருளாதார நிபுணர் அமர்த்தியா சசன் மமற்கு வங்க அரசின் பங்கா 
பிபூஷன் விருலத  ஏற்க மறுக்கிறார்  

3) 1ஜி அலைக்கற்லற ஏைம்: 

 நான்கு நாட்கள் நலடப்சபற்ற 5ஜி அலைக்கற்லற ஏைத்தில் சமாத்தம்  1 ,69, 455 மகாடி 

எடுக்கப்பட்டது. 

 5ஜி அலைக்கற்லறகளுக்கான ஏைத்லத ரிலையன்ஸ் ஜிமயாவும்   ,அலதத் சதாடர்ந்து 

ஏர்சடல்   , மவாடமபான்-ஐடியா மற்றும் சகளதம் அதானி நிறுவனம். 

4) கிரிப்மடா ஜாக்கிங்: 

 இது ஒரு வலகயான லசபர் கிலரம் ஆகும் ,இதில் கிரிப்மடாகரன்சிகள் ம க் 
சசய்யப்பட்ட கணினி மூைம் சுரண்டப்படுகிறது. 
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 R ansomoare அல்ைது மவறு எந்த வலகயான லசபர் கிலரம்களுடன் ஒப்பிடும் 

மபாது ,குலறந்த ஆபத்துள்ள தாக்குதைாகும். 

 சமீபத்திய அறிக்லகயின்படி ,கிரிப்மடா ஜாக்கிங்  2222 இல் அதிகரித்துள்ளது 

 

 

6. அறிவியல்  &த ொழில்நுட்பம் 
 

பு ிய கண்டுபிடிப்புகள் நநொக்கம் இடம்  /ம்லம்  

SSI-மந்திரம்  இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் 

அறுலவ சிகிச்லச மராமபாடிக் அலமப்பு. 

 இது உைகப் புகழ்சபற்ற மராமபாடிக் இதய 
அறுலவசிகிச்லச நிபுணர் டாக்டர் சுதிர் பி 
ஸ்ரீவஸ்தவாவின் சிந்தலனயில் உருவானது  .  

புதுதில்ைியின் ராஜவீ் 

காந்தி புற்றுமநாய் 

நிறுவனம் மற்றும் 

ஆராய்ச்சி லமயம் 

Pll சநகட்டிவ் 
இரத்த வலக 

 இதய மநாயாளியான குஜராத்லதச் மசர்ந்த 
ஒருவருக்கு  EMM சநகட்டிவ் ரத்தக் குழு 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 இது இந்தியாவின் முதல் மற்றும் உைகின் 

பத்தாவது தனிப்பட்ட இரத்தக் குழுவாகும் 

 

எஸ் ட்ரீட் வியூ 

மசலவ  - கூகுள் 

மமப்ஸ் 

 இந்த மசலவ சபங்களூரு ,சடல்ைி ,மும்லப ,
சசன்லன ,புமன ,நாசிக் ,ல தராபாத் ,

வமதாதரா   ,அமிர்தசரஸ் மற்றும் அகமதுநகர் 
உள்ளிட்ட 10 நகரங்களில் முதைில் 
சவளியிடப்படவுள்ளது. 

 

குஜராத் 
சசமிகண்டக்டர் 
பாைிசி  2222 -27 

 'சசமிகான் சிட்டி'லய உருவாக்குவது இைக்கு 

 ஐந்து ஆண்டுகளில் குலறந்தது  2 ,22, 222 

புதிய மவலை வாய்ப்புகலள உருவாக்கியது 

 

நிமைகனி லமயம்  AI6 Bharat இல் உள்ள நிமைகனி லமயம் 

இந்திய சமாழி சதாழில்நுட்பத்லத 
மமம்படுத்தும் வலகயில் சசயல்படும். 

 AI6 Bharat என்பது ஐஐடி சமட்ராஸின் ஒரு 

முயற்சியாகும். 

ஐஐடி சமட்ராஸ் 

ClN 2572  பவிஷ் அகர்வால் தலைலமயிைான மின்சார 
வாகன நிறுவனம் 
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 ஓைா (OLA) எைக்ட்ரிக் என்பது பவிஷ் 
அகர்வால் தலைலமயிைான மின்சார 
வாகன நிறுவனம். 

 நாட்டின் முதல் உள்நாட்டிமைமய 

உருவாக்கப்பட்ட ைித்தியம்-அயன் சசல் 

 CMC 2122 உள்நாட்டில் கட்டப்பட்டது. 

 2220 ஆம் ஆண்டுக்குள் வரவிருக்கும் 

ஜிகாஃபாக்டரியில் கைத்தின் சவகுஜன 

உற்பத்தி சதாடங்கும். 

ETE- rMlP 

எரிசபாருள் 
 POP- EAME இது ஒரு பாக்டீரியத்திைிருந்து 

எரிசபாருளாகும் 

 POP- EAME எரிசபாருள் சபயர் 
"Polycyclopropanated Eatty Acid Methyl Ester "

என்பதாகும். 

அசமரிக்க ைாரன்ஸ்-

சபர்க்ைி ஆய்வகம் 

ARYABHAT-1 IIMc ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமீபத்தில்  " ARYABHAT-

1 "என்ற அனைாக் சிப்சசட்டின் முன்மாதிரிலய 

உருவாக்கியுள்ளனர். 

IIMc , சபங்களூரு 

உைகின் அதிமவக 
கிராபிக்ஸ்  DAMl சிப் 

 மவகமான மவகம் மற்றும் மமம்படுத்தப்பட்ட 

ஆற்றல் திறன் சகாண்ட புதிய கிராபிக்ஸ் 

லடனமிக் மரண்டம்-அணுகல் நிலனவகம் 

(DRAM )சிப். 

 புதிய  DRAM சிப் வினாடிக்கு  1 . 1 சடராலபட் 

மவகத்தில் வலரகலை படங்கலள 

சசயைாக்க முடியும். 

சாம்சங் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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(i) பொதுகொப்பு  &விண்தவளி  

பாதுகாப்பு   &

விண்சவளித்துலற 

மநாக்கம் நாடு   /அலமப்பு 

PSLV-C53  இஸ்மராவின்  55 வது பி.எஸ்.எல்.வி பணியான  

 இந்த ஏவுகலண மூன்று 

சசயற்லகக்மகாள்கலள சுமந்து சசன்றது  - DM-

EO ,025 கிமைா மற்றும்  CeuMAR , 155 கிமைா 
சசயற்லகக்மகாள் மற்றும்  2 . 4 கிமைா Scoob-1 

சசயற்லகக்மகாள். 

 McooS - I சசயற்லகக்மகாள் மாணவர் 
சசயற்லகக்மகாள் சதாடரில்  ( M0-I( முதல் 

சசயற்லகக்மகாள் ஆகும் ,இது மாணவர்களின் 

பயிற்சித் திட்டமாகும் 

இஸ்மரா 

மிக்-25 லபசன் 

விமானம் 

இந்திய விமானப்பலட  2225 -க்குள்  MiM - 21 லபசன் 

விமானங்களின் அலனத்துப் பலடகளும் ஓய்வு 

சபறுகிறது 

IAE 

உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட 

முதல் விமானம் தாங்கி 
கப்பல் 

இந்திய கடற்பலட சகாச்சின் ஷிப்யார்ட் ைிமிசடட் 

(CML )நிறுவனத்திடம் இருந்து உள்நாட்டில் 

கட்டப்பட்ட முதல் விமானம் தாங்கி கப்பலை  ( IAC-1 )

சபறுகிறது. இது  ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் என்ற 
சபயரில் இயக்கும் 

இந்திய 

கடற்பலட 

சர்வமதச விண்சவளி 
நிலையம் 

2226-க்குப் பிறகு சர்வமதச விண்சவளி 
நிலையத்திைிருந்து ரஷ்யா சவளிமயறத் தயாராக 
உள்ளது. 

ரஷ்யா 

சவண்டியன் 

விண்சவளி நிலையம் 

சீனாவின் புதிய அறிவியல் ஆய்வகம்  “ சவன்டியன் 

விண்சவளி நிலையம் ”ைாங் மார்ச்  5 B ஏவுகலண 

வாகனத்தில் சமீபத்தில் சதாடங்கப்பட்டது. 

சீனா 
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Dunagiri - Project 17A 

stealth frigate 
பாதுகாப்பு அலமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இரண்டாவது 

ப்ராசஜக்ட்  12 A ஸ்சடல்த் மபார் கப்பைான 

துனகிரி'லய திறந்து லவத்தார். 

 

NAS- 21 SaynuX கார்மகா 
டிராகன் விண்கைம் 

 CRM- 25 MpaceX கார்மகா டிராகன் விண்கைம் 

ஏவப்பட்டது 

 இது சகன்னடி விண்சவளி லமயத்தின் 

"ஏவுகலண வளாகம்  09 A "இதிைிருந்து 

சர்வமதச விண்சவளி நிலையத்லத மநாக்கி 
ஏவப்பட்டது. 

 

Autonomous Flying 

Wing Technology 

Demonstrator 

இது தன்னியக்க பறக்கும் விங் சதாழில்நுட்ப 
சடமான்ஸ்ட்மரட்டரின் முதல் விமானம். 

டிஆர்டிஓ 

வருணா இந்தியாவின் முதல் ஆளில்ைா பயணிகள் விமானம்  

மகப்ஸ்மடான் 

விண்கைம் 

 நாசா ஆராய்ச்சியாளர்கள் நியூசிைாந்தில் 

இருந்து நிைவுக்கு  CAPMTOCE விண்கைத்லத 
சவற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்தினர். 

 மிஷன் மகப்ஸ்மடான் என்பது சிஸ்லுனார் 
தன்னாட்சி நிலைப்படுத்தல் அலமப்பு 
சதாழில்நுட்ப சசயல்பாடுகள் மற்றும் 

ஊடுருவல் பரிமசாதலன 

நாசா 

Abhyas High-speed 
Expendable Aerial 

Target (HPMO) 

 Abhyas High-speed Expendable Aerial Target 
(HEAT) 

 அதிக சப்மசானிக் மவகத்தில் நீண்ட 

சகிப்புத்தன்லம சகாண்ட விமானத்லதத் 
தக்கலவக்க இது ஒரு சிறிய எரிவாயு 

விலசயாழி இயந்திரத்தால் இயக்கப்படுகிறது. 

டிஆர்டிஓ 

GSMSS-z55 மற்றும் 

GSMSS-z53 

மஜம்ஸ் சவப் சதாலைமநாக்கி பிரபஞ்சத்தின் 

பழலமயான விண்மீலனக் கண்டுபிடித்தது 

 

வானவில் நிற கிரகம் குள்ள மகாளான புளூட்மடாவின் சரயின்மபா 
வண்ணப் படத்லத நாசா பகிர்ந்துள்ளது  .  

நாசா 
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(ii) இராணுவ பயிற்சிகள் 

பயிற்சிகள் இலடயில் 

Sea Guardians-2 Maritime 

Exercise 
 சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் கடற்பலடகள் 

RIMPAC-22 exercise  இதில்  22 நாடுகள் பங்மகற்கின்றன 

 இது அசமரிக்கா தலைலமயிைான இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுலற நடத்தப்படும் மிகப்சபரிய பைதரப்பு கடற்பலட 

பயிற்சிகளில் ஒன்றாகும் 

 THEME: “capable, adaptive, partners” 

 

(iii) நநொய்கள்  &நகொவிட் - 19 தெய் ிகள் 

மகாவிட்-52 இன் 

லமயப்பகுதி 
சீனாவின் வு ானில் உள்ள  ுவானன் கடல் உணவு சந்லத ,மகாவிட்-

19 சதாற்றுமநாயின் லமயப்பகுதி 

குரங்கு அம்லம மநாய் ஜூலை  20 அன்று ,உைக சுகாதார அலமப்பு  ( WHO )குரங்கு Public Health Emergency 

of International Concern (  ( PHEIC )என அறிவித்தது. 

இமான்சவக்ஸ் குரங்கு அம்லம மநாய்க்கு எதிரான சபரியம்லம தடுப்பூசிக்கு ஐமராப்பிய ஆலணயம் 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

கைா அசார்  ( கருப்பு 
காய்ச்சல்) 

சமீபத்தில் மமற்கு வங்கத்தில்  11 மாவட்டங்களில் கைா அசார்  ( கருப்பு காய்ச்சல் )25 

வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 

EIVTO PIVOT  எனப்படும் சசயற்லக நுண்ணறிவு அடிப்பலடயிைான கருவிலய இந்திய 

சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான சமட்ராஸ்  ( ஐஐடி சமட்ராஸ் )ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

உருவாக்கியுள்ளனர். 

மார்பர்க் லவரஸ் மநாய் கானாவில் மார்பர்க் லவரஸ் மநாயின் சந்மதகத்திற்குரிய இரண்டு வழக்குகள் 

பதிவாகியுள்ளன 

NoVyFSnyn மரபிட் 

மகாவிட் -52 மசாதலன 

"CoVarMcan மரபிட் மகாவிட் - 19 மசாதலன "எனப்படும் விலரவான மகாவிட்-19 

மசாதலனலய ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் .சிை மணிமநரங்களில் 

MARM-CoV- 2 இன் சவவ்மவறு வலககலளக் கண்டறிய இந்தப் பரிமசாதலன உதவும். 

Nuvaxovid தனது மகாவிட்-19 தடுப்பூசியான மகாமவாவாக்ஸின்  02 . 6 ைட்சம் மடாஸ்கலள 

Cuvaxovid என்ற பிராண்டின் கீழ் அசமரிக்காவிற்கு வழங்க இந்திய அரசாங்கம் 
அனுமதித்துள்ளது  .  
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வர்மராவா லமட் பிமளக் ஆஸ்திமரைியா அதன் சதன்கிழக்கு பகுதியில் மபரழிவு தரும் ஒட்டுண்ணி
பரவுவலதத் தடுக்கும் முயற்சியில் மில்ைியன் கணக்கான மதனகீ்கலளக் சகான்றது.

7. விருதுகள்

விருதுகள்   / பரிசுகள் நபர்   /அலமப்பு

Winston Churchill Leadership 
Award 

மவாமைாடிமிர் சஜசைன்ஸ்கி  - உக்லரன் ஜனாதிபதி

Supreme Order of the 
Chrysanthemum 

ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்மசா அமபலவ
கவுரவிக்க முடிவு சசய்துள்ளது

மதசிய திலரப்பட விருதுகள்  2222 :

சிறந்த நடிகருக்கான விருது சூரலரப்மபாற்று படத்திற்காக நடிகர் சூர்யா மற்றும்
தஞ்சாஜிக்காக அஜய் மதவ்கன்

சிறந்த நடிலகக்கான விருது அபர்ணா பாைமுரளி - சூரலரப்மபாற்று

சிறந்த இயக்குனர் விருது அய்யப்பனும் மகாஷியும் - சச்சிதானந்தன் மக.ஆர்

சிறந்த திலரப்படம் சூரலரப்மபாற்று

சிறந்த திலரக்கலத சூரலரப்மபாற்று ,சுதா சகாங்கரா ,மற்றும் மண்மடைா ,மமடான்
அஸ்வின்

சிறந்த பின்னணி இலச ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார்  - சூரலரப்மபாற்று

சிறந்த நடன அலமப்பாளர்
விருது

நாட்டியம்  ( சதலுங்கு)

சிறந்த ஆண் பின்னணி
பாடகர் விருது

தக்டக்கிற்காக அனிஷ் மங்மகஷ் மகாசாவி மற்றும் மி
வசந்தராவுக்காக ராகுல் மதஷ்பாண்மட
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8. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழைியல்

இனங்கள் /

சுற்றுச்சூழல்
வலக   / மநாக்கம் இடம்

புலகயிலை
வைிமிகுந்த
மரணத்லத
ஏற்படுத்துகிறது

மத்திய சுகாதார அலமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி ,டிசம்பர்
1, 2222அன்று அல்ைது அதற்குப் பிறகு
தயாரிக்கப்பட்ட ,இறக்குமதி சசய்யப்பட்ட அல்ைது
மபக்மகஜ் சசய்யப்பட்ட புலகயிலை சபாருட்களில்
"புலகயிலை வைிமிகுந்த மரணத்லத
ஏற்படுத்துகிறது "என எழுதப்பட்ட புதிய புலகப்படம்
அச்சிடப்படும்.

1புதிய ராம்சர் சதுப்பு
நிைங்கள்

 பள்ளிக்கரலண சதுப்பு நிைம் ,சசன்லன

 கரிகிைி பறலவகள் சரணாையம் ,காஞ்சிபுரம்

 பிச்சாவரம் சதுப்பு நிைம் ,கடலூர்

 பாைா சதுப்பு நிைம் ,மிமசாரம்

 சக்ய சாகர்   , மத்திய பிரமதசம்

யுசனஸ்மகா

கனகன ள்ளி
சபௌத்த தைம்

கர்நாடகாவின் கைபுராகி மாவட்டத்தில்
கனகன ள்ளி அருமக பமீா ஆற்றின் கலரயில்
அலமந்துள்ள பழலமயான சபௌத்த தைமாகும்.

இந்திய
சதால்ைியல்
துலற  ( AMI)

சிவப்பு பாண்டாக்கள் பத்மஜா நாயுடு  ிமாையன் விைங்கியல் பூங்கா ,

சிங்காைிைா மதசிய பூங்காவிற்கு சுமார் ஐந்து
ஆண்டுகளில்  22 சிவப்பு பாண்டாக்கலள
அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்லத சமீபத்தில்
சதாடங்கியது.

மமற்கு
வங்காளம்

சகுராஜிமா எரிமலை  சமீபத்தில் சவடித்தது

 பசிபிக் சபருங்கடைின் கியூஷு தீவில்
அலமந்துள்ளது

 இது சசயைில் உள்ள ஸ்ட்ராமடாமவால்காமனா
ஆகும்

ஜப்பான்

உைகின் மிகப்சபரிய
நீர் அல்ைி இனம்

விக்மடாரியா சபாைிவியானா இப்மபாது உைகின்
மிகப்சபரிய நீர் அல்ைி.
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9. சர்வமதசம்

1) மமாசி-ஓ-துன்யா : ஜிம்பாப்மவ நாட்டில் பணவகீ்கத்லதக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில்
"Mosi-oa-Tunya  "என்ற தங்க நாணயங்கலள அறிமுகப்படுத்தியது.

2) இந்தியாவும் வங்காளமதசத்திற்கு இலடமய உள்நாட்டு நீர்வழி மூைம் முதல்  " எல்லை
தாண்டிய சரக்குக் கப்பலை " சவற்றிகரமாக சசலுத்தப்பட்டது.

3) மமற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளான காமபான் மற்றும் மடாமகா ஆகியலவ காமன்சவல்த்
நாடுகளின் உறுப்பினர்களாக இலணந்தன.

4) ஐநாவின் கைாச்சார நிறுவனம்  ( யுசனஸ்மகா )உக்லரனில் மபார்ஷ் சூப் சலமக்கும்
கைாச்சாரத்லத அழிந்து வரும் கைாச்சார பாரம்பரியமாக சபாறித்துள்ளது.

5) மநபாள பாராளுமன்றம் முதன்முதைில் குடியுரிலம திருத்த மமசாதாலவ
நிலறமவற்றியது.
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இதர சசய்திகள்
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