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மே – 09 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

ஐந்து புதிய மேே்பாட்டுத் திட்டங்கள் 

❖ தமிழக முதல்வர ் 5 புதிய மேே்பாட்டுத் திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகளளச ் சட்ட 

சளபயில் அறிவித்தார.் 

❖ அந்த 5 திட்டங்களாவன 

o அரசுப் பள்ளி ோணவரக்ளுக்கு இலவச காளல உணவுத் திட்டே் 

o ஊட்டச ்சத்துக் குளைபாட்ளட நீக்குவதை்கானத் திட்டே், 

o நகரப்்புைங்களில் தககசால் பள்ளிகள் ேை்றுே் ஆரே்ப சுகாதார நிளலயங்களள 

நிறுவுதல் ேை்றுே் 

o நகரப்்புறப் பகுதிகளில் ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவ வசதிகள்  பபான்ற ஆபராக்கிய 

நல கமயங்ககள ஏற்படுத்துதல் 

o 'உங்கள் ததாகுதியில் முதல்வர'் என்ற திட்டத்தின் விரிவாக்கே் மூலம் 234 

ததாகுதிகளிலுே் தபாதுேக்கள் குளைகளள நிவரத்த்ி தசய்வதை்கான அளேப்பு. 

 

 

மதசியெ ்செய்திகள் 

மதசியக் குடுே்பநல சுகாதாரக் கணக்சகடுப்பு- 5 

❖ 4வது ேை்றுே் 5வது மதசிய குடுே்பநல சுகாதாரக் கணக்தகடுப்புகளுக்கு இளடப்பட்ட 

காலத்தில், ஒரு தபண் சராசரியாக தபை்தைடுக்குே் குழந்ளதகளின் 

எண்ணிக்ளகயான தோத்தக் கருவுறுதல் விகிதமானது, மதசிய அளவில் 2.2 என்ற 

அளவிலிருந்து 2.0 ஆக குளைந்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் பீகார ்(2.98), மேகாலயா (2.91), உத்தரப் பிரமதசே் (2.35), ஜாரக்்கண்ட் (2.26) 

ேணிப்பூர ் (2.17)  ஆகியளவ 2.1 என்ை கருவுறுதல் மீட்சி அளவுக்கு மேல் உள்ள ஐந்து 

ோநிலங்கள் ஆகுே். 

❖ இந்தியாவில் ேருத்துவேளனயில் நிகழும் பிைப்புகள் 79% என்ற அளவிலிருந்து 89% 

என்ற அளவாக பதிவாகி உள்ளது.  

❖ இது கிராேப்புைங்களில் 87% ஆகவுே், நகரப்்புைங்களில் 94% ஆகவுே் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ கடந்த 4 ஆண்டுகளில், இந்தியாவிலுள்ள ஐந்து வயதுக்குட்பட்டக் குழந்ளதகளின் 

வளரச்ச்ி குன்றிய நிளலயானது 38% என்ற அளவிலிருந்து 36% ஆக குளைந்துள்ளது. 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ வங்கி அல்லது மசமிப்புக் கணக்கு ளவத்திருக்குே் தபண்களின் எண்ணிக்ளக 53 

சதவீதத்திலிருந்து 79% ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ 6வது மதசியக் குடுே்ப சுகாதாரக் கணக்தகடுப்கப 2023-24 ஆே் ஆண்டில் நடத்தத் 

திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதலாவது ேண்டல விரரவுப் மபாக்குவரத்து அரேப்பு 

 

❖ மதசியத் தளலநகர ேண்டலப் மபாக்குவரத்து கழகோனது (NCRTC) இந்தியாவின் 

முதலாவது மித-அதிமவக இரயிளல ேண்டல விளரவுப் மபாக்குவரத்து அளேப்கபப் 

பபற உள்ளது. 
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❖ ேணிக்கு 180 கிமலாமீட்டர ் என்ற மவகத்தில் தசல்லக்கூடிய ேண்டல விளரவுப் 

மபாக்குவரத்து அளேப்பின் இரயில் தபட்டிகளானது இந்தியாவில் தயாரிப்பபாம் 

என்ற திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படுகிைது. 

❖ தடல்லி ேை்றுே் மீரட் ஆகிய நகரங்களுக்கு இளடமய இந்தியாவின் முதல் ேண்டல 

விளரவுப் மபாக்குவரத்து அளேப்பின் வழிதத்டத்திளனச ் தசயல்படுத்துவதை்கு 

மதசியத் தளலநகர ேண்டலப் மபாக்குவரத்து கழகோனது தபாறுப்மபை்றுள்ளது. 

 

திரரப்பட மீள்புதுப்பித்தல் திட்டே் 

❖ ேத்திய தகவல் ேை்றுே் ஒளிபரப்பு அளேசச்ர ் அனுராக் தாகூர,் மதசியத் திளரப்பட 

பாரே்பரியத் திட்டத்தின் கீழ், உலகின் மிகப்தபரிய திளரப்பட மீள்புதுப்பித்தல் 

திட்டே் ஒன்றிளன அறிவித்தார.் 

❖ மதசியத் திளரப்படப் பாரே்பரியத் திட்டத்தின் கீழ், சுோர ் 2,200 திளரப்படங்கள் மீள் 

புதுப்பிக்கப் படுே். 

❖ திளரப்படத் தயாரிப்பாளரக்ள், ஆவணப்படத ் தயாரிப்பாளரக்ள், திளரப்பட 

வரலாை்ைாசிரியரக்ள், தயாரிப்பாளரக்ள் மபான்ைவரக்ளளக் தகாண்ட தோழி 

வாரியான குழுக்களால் திளரப்படங்கள் மதரந்்ததடுக்கப்பட உள்ளன. 

❖ அபரண்ா தசன், ஸ்ரீராே் ராகவன், அஞ்சலி மேனன் ேை்றுே் தவை்றிோைன் மபான்ை 

பிரபலத் திளரயுலகப் பிரமுகரக்ள் இக்குழுவில் இடே்தபை்றுள்ளனர.் 

 

ெர்வமதெெ ்செய்திகள் 

2025 ஆே் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் ெரபயின் ஆற்றல் செயல் திட்டே் 

 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சளபயானது "2025 ஆே் ஆண்டிை்கான ஐக்கிய நாடுகள் சளபயின் 

ஆை்ைல் திட்டே்" ேை்றுே் "எரிசக்தித் ததாகுப்பு தசயல்திட்டக் கட்டளேப்பு" ஆகிய 

வை்ளைத் ததாடங்கியது. 

❖ இது கிட்டத்தட்ட 30 ஐ.நா. அளேப்புகள் ேை்றுே் சரவ்மதச அளேப்புகள் இளணந்து 

மேை்தகாள்ள மவண்டிய நடவடிக்ளகக்கானக் கட்டளேப்பிளன நிறுவுகிைது. 
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❖ கடந்த தசப்டே்பர ்ோததத்ில் நளடதபை்ை எரிசக்தி ததாடரப்ான உயரந்ிளலப் மபசச்ு 

வாரத்்ளதயின் மபாது இந்த அளேப்புகளால் மேை்தகாள்ளப்பட்ட ஒரு ோதபருே் உறுதி 

தோழிளய அளடவமத இதன் மநாக்கோகுே். 

 

அறிவியல் ேற்றுே் சதாழில்நுட்பே் 

ஷிசகல்லா பாக்டீரியா 

 

❖ நசச்ு உகைய உணளவ உண்டதனால் சிறுமி உயிரிழந்தளதத் ததாடரந்்து பகரளாவின் 

காசரம்காட்டிலுள்ள தசருவத்தூர ் எனுமிடத்தில் உள்ள உணவகத்தில் இருந்து உணவு 

ோதிரிகள் மசகரிக்கப்பட்டது. 

❖ மேை்தகாள்ளப்பட்ட அந்த மசாதளனயில் சால்மோதனல்லா ேை்றுே் ஷிதகல்லா என்ற 

பாக்டீரியாக்கள் அந்த உணவில் இருந்தது ததரிய வந்தது. 

❖ ஷிதகல்லா என்பது ேனிதரக்ளுக்கு மநாளய ஏை்படுத்தாத வககயில் குடலில் 

வசிக்குே் பாக்டீரியாக்களின் குழுவான என்மடாமராபாக்டர ் என்ற குடுே்பத்ளதச ்

மசரந்்த ஒரு பாக்டீரியாவாகுே். 

❖ ேனிதரக்ளுக்குப் பாதிப்பிளன ஏை்படுத்துே் வககயில் நான்கு வளகயான ஷிதகல்லா 

பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன - அளவ  ஷிதகல்லா மசானி, ஷிதகல்லா ஃப்தளக்ஸ்தனரி, 

ஷிதகல்லா பாய்டி ேை்றுே் ஷிதகல்லா டிதசன்டீரியா ஆகியனவாகுே். 

❖ நான்காவது வளக பாக்டீரியோனது, அது உருவாக்குே் நசச்ுப்தபாருளின் காரணோக 

மிகக் கடுளேயான மநாளய ஏை்படுத்துகிைது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

புதிய மின்மினிப் பூெச்ி இனங்கள் 

❖ ஆளனேளல புலிகள் காப்பகத்தில் ஒரு புதிய வளக மின்மினிப் பூசச்ி இனோனது 

கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

❖ பல இலட்சே் மின்மினிப் பூசச்ிகள் இந்தக் காடு முழுவதுே் தங்கள் ஒளிகளள ஒருங்மக 
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ஒளிரச ்தசய்து தகாண்டிருந்தன. 

❖ ஒரு ேரத்தில் ததன்பட்ட தவளிசச்ோனது, காடு முழுவதுே் சுழை்சி முளையில் காடு 

முழுவதுே் தகாண்டு தசல்லப்பட்டது.  

❖ மேலுே் இந்த சுழை்சி இரவு முழுவதுே் ததாடரந்்தது. 

❖ ஒவ்தவாரு ேரமுே் தவவ்மவறு ஒளிருே் வடிவத்ளதக் தகாண்டிருப்பதாகத் மதாை்ைம் 

அளித்தன. 

 

 

ோநிலெ ்செய்திகள் 

முதல் பழங்குடியினர் சுகாதாரக் கண்காணிப்பகே் 

❖ ஒடிசா ோநிலத்தின் பழங்குடியின ேக்களின் ஆமராக்கியே் குறித்த தரவுகளளக் 

தகாண்டிருக்குே் இந்தியாவின் "ஒமர" கண்காணிப்பு ளேயத்ளத உருவாக்க ஒடிசா 

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ இது அந்த ோநிலத்தில் உள்ள பழங்குடியினரின் ஆமராக்கியே் ததாடரப்ான 

மநாயினால் ஏை்படுே் சுளே, ஆமராக்கியத்ளத நாடுே் பண்பு ேை்றுே் சுகாதார 

விநிமயாக முளை ஆகியவை்ளை முளையாகவுே் ததாடரந்்துே் கண்காணிக்குே். 

 

இந்தியாவின் முதல் ‘பாய்வு மவதியியல் சதாழில்நுட்ப ரேயே்’ 

❖ இந்தியாவின் முதல் ‘பாய்வு மவதியியல் ததாழில்நுட்ப ளேயோனது’ ஐதராபாத்தில் 

திைக்கப் பட்டது. 

❖ "பாய்வு மவதியியல்" ஆனது "ததாடர ்ஓட்ட மவதியியல்" என்றுே் அளழக்கப்படுகிைது. 

❖ இது ஒரு குழல் அல்லது குழாயில் மவதி விளனகளள நிகழ்த்துே் தசயல்முளையாகுே். 
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❖ இதில், ஒரு மவதி விளனயானது ததாகுதிப் பாய்விளன விட ததாடரச்ச்ியாக பாயுே் 

ஓட்டத்தில் நிகழ்கிைது. 

 

மால்மப மிதரவப் பாலே் 

❖ சுை்றுலாளவ ஊக்குவிக்குே் வளகயில், உள்ளூர ் ேக்களின் ஒத்துளழப்புடன் ோல்மப 

கடை்களரயில் அளேக்கப்பட்டுள்ள கரந்ாடகாவின் முதல் மிதளவப் பாலோனது 

ததாடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

❖ இது 100 மீட்டர ்நீளமுே் 3 மீட்டர ்அகலமுே் தகாண்ட ஒரு பாலோகுே். 

 

 

பிரபலோனவரக்ள், விருதுகள் ேற்றுே் நிகழ்வுகள் 

உலக உணவுப் பரிசு 2022 

 

❖ பருவநிளல ேை்றுே் உணவு முளை ஆகியவை்றிை்கு இளடயிலான ததாடரப்ிளனப் 

புரிந்து தகாள்வதை்குே், எதிரக்ாலத்தில் இந்த இரண்டுே் எப்படிதயல்லாே் ோறுே் 

என்பளதப் பை்றிக் கணிப்பதை்காகவுே் மராசன்ஸ்வீக் என்பவர ் மேை்தகாண்ட தனது 

ஆராய்சச்ிக்காக அவர ்இந்த விருதிை்குத ்மதரந்்ததடுக்கப்பட்டார.் 

❖ 2021 ஆே் ஆண்டில் முன்னணி ஊட்டசச்த்து நிபுணர ் டாக்டர ் சகுந்தலா ஹரக்சிங் 

தில்ஸ்தடட் இந்தப் பரிசிளன தவன்ை நிகலயில் 2020 ஆே் ஆண்டில் இந்திய -

அதேரிக்க ேண் அறிவியலாளரான டாக்டர ்ரத்தன் லால் இந்தப் பரிசிளன தவன்ைார.் 

❖ உலக உணவுப் பரிசு என்பது உலகில் உணவின் தரே், அளவு அல்லது கிளடக்குே் 
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தன்ளேளய மேே்படுதத்ுவதன் மூலே் ேனித மேே்பாட்டிளன மேே்படுத்தியத் 

தனிநபரக்ளின் சாதளனகளள அங்கீகரிக்குே் முதன்ளேயான ஒரு சரவ்மதச தகௌரவ 

விருதாகுே். 

❖ ஒவ்மவார ் ஆண்டின் அக்மடாபர ் ோதத்தில் ஐ.நா. உலக உணவுத் தினத்தன்று 

(அக்மடாபர ்16) இந்தப் பரிசானது வழங்கப்படுகிைது. 

❖ இது 1986 ஆம் ஆண்டில் பநாபல் அகமதிப் பரிசு பபற்ற நாரம்ன் பபாரல்ாக் 

என்பவரால் பதாற்றுவிக்கப் பை்ைது. 

❖ இது உணவு மற்றும் விவசாயத் துகறயால் உயரந்்த விருதுகள் அல்லது பநாபல் என்று 

ஊக்குவிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது தற்பபாது உலக உணவுப் பரிசு அறக்கை்ைகள என்ற  அகமப்பால் நிரவ்கிக்கப் 

படுகின்றது. 

 

விரளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

உலக இரளமயார் பளுதூக்குதல் ொே்பியன்ஷிப் மபாட்டி 2022 

❖ சத்தீஸ்கரின் ராஜ்நந்த்காளனச ்மசரந்்த ஞாமனஸ்வரி யாதவ், உலக இளளமயார ்பளு 

தூக்குதல் சாே்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் தவள்ளிப் பதக்கத்திளன தவன்ைார.் 

❖ சத்தீஸ்கர ்ோநிலத்திலிருந்து தசன்று உலக சாே்பியன்ஷிப் மபாட்டிகளில் பங்மகை்று 

இளளமயார ்பிரிவில் பதக்கே் தவன்ை முதல் வீராங்களன இவமர ஆவார.் 

 

 

காது மகளாமதாருக்கான 24வது ஒலிே்பிக் மபாட்டிகள் 

❖ காது மகளாமதாருக்கான 24வது ஒலிே்பிக் மபாட்டிகளில் ஆண்களுக்கான 10 மீட்டர ்ஏர ்

ளரபிள் பிரிவில் துப்பாக்கி சுடுே் வீரர ் தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் தங்கப் பதக்கத்திளனயுே், 

தசௌரய்ா ளசனி தவண்கலப் பதக்கத்திளனயுே் தவன்றுள்ளனர.் 

❖ காது மகளாமதாருக்கான 24வது ஒலிே்பிக் மபாடட்ிகளானது பிமரசிலின் காக்சியாஸ் 

மடா சுல் நகரில் நளடதபை்ைது. 
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❖ இந்தியப் மபட்மிண்டன் அணியும் ஜப்பான் அணிளய வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்திளன 

தவன்ைது 

❖ 19 தங்கே், 6 தவள்ளி ேை்றுே் 13 தவண்கலப் பதக்கங்களுடன் உக்ளரன் பதக்கப் 

பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இரண்டு தங்கே் ேை்றுே் ஒரு தவண்கலப் பதக்கத்துடன் இந்தியா பதக்கப் பட்டியலில் 

எட்டாவது இடத்ளதப் தபை்றுள்ளது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

எல்லலப்புற  ொரலகள் அரேப்பின் 62வது நிறுவன தினே் 

 

❖ எல்ளலப்புற  சாளலகள் அளேப்பானது 1960  ஆே் ஆண்டு மே 07 அன்று ஒரு முன்னணி 

சாளலக் கட்டுோன நிறுவனோக நிறுவப்பட்டது. 

❖ இது பாதுகாப்புத் துகற அளேசச்கத்தின் கீழ் தசயல்படுகிைது. 

❖ ஷ்ரமேண சரவ்ே் சத்யே் (கடின உளழப்பால் அளனத்ளதயுே் அளடயலாே்) என்பது 

இதன் முழக்கோகுே். 

❖ இந்தியாவின் எல்ளலப் பகுதிகளில் சாளல இளணப்புகளள வழங்குவமத இதன் 

முதன்ளேப் பணியாகுே். 
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