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மே – 26 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கலைஞர் கிராே ஒருங்கிலைந்த மேளாை் மேே்பாட்டுத் திட்டே் 

❖ மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, ஈரராடு ஆகிய மாவட்டங்களில் 

கலலஞர ் அலனதத்ுக் கிராம ஒருங்கிலணந்த ரவளாண் ரமம்பாட்டுத் திட்டத்லதத் 

ததாடங்கி லவத்தார.் 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ரவளாண்லம, ரதாட்டக்கலல, ரவளாண் தபாறியியல் 

உள்ளிட்ட 15க்கும் ரமற்பட்ட துலறகளால் தெயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் 

கிராமங்கலள லமயமாகக் தகாண்டு தெயல்படுத்தப்படும். 

❖ அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மாவட்டத்தில் உள்ள அலனத்து ஊராட்சிகலளயும் இந்தத் 

திட்டத்தின் கீழ் தகாண்டு வர அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

மதசியெ ்செய்திகள் 

ஓலேக்ரான் BA.5 திரிபின் முதை் பாதிப்பு 

 

❖ இந்தியாவில் ஓலமக்ரான் துலண திரிபின் முதல் பாதிப்பானது, ததலுங்கானாவில் 

கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய SARS-COV-2 மரபியல் கூட்டலமப்பின் தகவலின் (INSACOG) படி, இந்தத் துலண 

திரிபினால் பாதிக்கப்படட் முதல் நபர ்இவர ்ஆவார.் 

❖ ஐதராபாத ்விமான நிலலயத்தில் ததன்னாப்பிரிக்கப் பயணி ஒருவருக்கு BA.4 திரிபின் 

ததாற்று இருப்பதாக ததரிவிக்கப்பட்டலத இந்திய SARS-COV-2 மரபியல் கூட்டலமப்பு 

உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் ஓலமக்ரான் BA.4 துலண திரிபின் முதல் பாதிப்பு இதுவாகும். 

❖ தமிழ்நாட்டில் 19 வயது சிறுமிக்கு BA.4 துலண திரிபின் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப் 

பட்டது. 
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❖ BA.4 மற்றும் BA.5 ஆகியலவ உலகளவில் பரவிக் தகாண்டிருக்கும் ஓலமக்ரான் திரிபின் 

துலண வலககளாகும். 

 

WARDEC திட்டே் 

❖ இராணுவப் பயிற்சிப் பலடப்பிரிவு மற்றும் காந்திநகலரெ ்ரெரந்்த ததசியப் பாதுகாப்பு 

பல்கலலக் கழகம் ஆகியலவ, புதுதில்லியில் ரபாரக்்கள ஆராய்ெச்ி மற்றும் 

ரமம்பாட்டு லமயத்லத நிறுவுவதற்கான ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் 

லகதயழுத்திட்டன. 

❖ இத்திட்டத்திற்கு, ஒரு முன்மாதிரியாக 'WARDEC' என தபயரிடப்பட்டது. 

❖ இது உருவகப்படுத்துதல் அடிப்பலடயிலான இந்தியாவின் முதல் பயிற்சி லமயமாக 

இருக்கும்.  

❖ இது தமய்நிகர ்ரதாற்றப் ரபாரக்்களம் ொரந்்த விலளயாட்டுகலள உருவாக்குவதற்கு 

தெயற்லக நுண்ணறிலவ (AI) பயன்படுத்தும். 

 

ெர்ேமதெெ ்செய்திகள் 

மதசிய மேே்பாட்டு ேங்கியின் ஆளுநரக்ள் குழு ெந்திப்பு 

❖ நிரம்லா சீதாராமன் அவரக்ள் ரதசிய ரமம்பாட்டு வங்கியின் ஆளுநரக்ள் குழுவின் 

7வது வருடாந்திரச ்ெந்திப்பிற்கு தலலலம தாங்கினார.் 

❖ இந்தெ ் ெந்திப்பில் பிரரசில், சீனா, ரஷ்யா, ததன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் புதிதாக 

இலணந்த உறுப்பினரக்ளான வங்காளரதெம் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) 

ஆகிய நாடுகளின் ஆளுநரக்ள்/மாற்று ஆளுநரக்ளும் கலந்து தகாண்டனர.் 

❖ வருடாந்தரச ் ெந்திப்பிற்கான இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, “ரதசிய ரமம்பாட்டு வங்கி: 

ரமம்பாட்டின் தாக்கத்லத ரமம்படுத்துதல்” என்பதாகும். 

 

நேட்நடோ உறுப்பினர் அந்தஸ்து - பின்ைாந்து ேற்றுே் ஸ்வீடன்  

 

❖ வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பில் பின்லாந்து மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய நாடுகள் 

இலணவதற்கு துருக்கியின் அதிபர ்நாட்டின் எதிரப்்லப அறிவித்தார.் 

❖ வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பின் உறுப்பினர ்நாடுகள், நாரர்வ, தடன்மாரக்் 
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மற்றும் ஐஸ்லாந்து ஆகிய நாடுகள் அலனதத்ும் ஸ்வீடன் மற்றும் பின்லாந்து 

ஆகியலவ ஆதரவளிக்கத் தயாராக இருப்பதாகக் கூறியுள்ளன. 

❖ ஐக்கியப் தபரரசு ஏற்கனரவ இரு நாடுகளுக்கும் இந்த இலடநிலலக் காலத்லதச ்

ெமாளிப்பதற்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதாக உத்தரவாதங்கலள வழங்கியுள்ளது. 

❖ இருப்பினும், அலனதத்ு வடக்கு அட்லாண்ட்டிக் ஒப்பந்த அலமப்பின் உறுப்பினர ்

நாடுகளின் ஆதரவு இல்லாமல், ஸ்வீடன் மற்றும் பின்லாந்து ஆகியலவ இராணுவக் 

கூட்டணியில் ரெர முடியாது. 

 

இைங்லகயிை் ேங்கி திோை் நிலை பிரகடனே் 

❖ இலங்லகயில் எரிதபாருள் தநருக்கடி மற்றும் உணவுப் பற்றாக்குலற ஏற்பட்டுள்ள 

நிலலயில், அந்த நாடு திவாலானதாக பிரதமர ் ரணில் விக்கிரமசிங்ரக அறிவித்து 

உள்ளார.் 

❖ இதற்கிலடயில், இலங்லகயின் மத்திய வங்கியானது எரிதபாருள் மற்றும் ெலமயல் 

எரிவாயு ஏற்றுமதிகளுக்குச ்தெலுத்துவதற்காக முடங்கிய தட்டுப்பாட்லட தணிக்கும் 

வககயில் அந்நிய தெலாவணிலயச ்ரெமித்து லவத்துள்ளது 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டில் சுதந்திரம் தபற்றதிலிருந்து இதுவகர இல்லாத அளவில், இந்தத ்தீவு 

நாடு அதன் மிக ரமாெமானப் தபாருளாதார தநருக்கடிலயச ் ெந்தித்து வருவதால், 

இலங்லகயின் தபரும்பாலான தபட்ரரால் நிலலயங்கள் ரமாெமான நிலலயில் 

இயங்கி வருகின்றன. 

 

மபாலிமயா லேரஸ் பாதிப்பு 

 

❖ தமாொம்பிக் நாட்டில் ஒரு குழந்லதக்கு இந்த ரநாய்ப் பாதிப்பு ஏற்பட்டலதயடுத்து, 

தீவிர ரபாலிரயா லவரஸ் முதல் வலகயின் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது 1992 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு நாட்டில் பதிவான முதல் பாதிப்பாகும்.  

❖ ரமலும், இந்த ஆண்டு ததன்னாப்பிரிக்காவில் தவளிநாட்டில் இருந்து ததாற்றிய 

இரண்டாவது தீவிர ரபாலிரயா லவரஸ் பாதிப்பும் இதுதவ ஆகும். 

❖ இன்லறய நிலவரப்படி, தீவிரமான ரபாலிரயா லவரஸ் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் 

பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் மட்டுரம உள்ளது. 

❖ ரபாலிரயா லவரசில் 1 முதல் 3 என்ற எண் முலறயில் தபயரிடப்பட்டுள்ள மூன்று 

வலககள் உள்ளன. 
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❖ ஒரு நாடு ரபாலிரயா இல்லாத நாடாக அறிவிக்கப்பட ரவண்டுமானால், மூன்று 

வலகயான தீவிரமான ரபாலிரயா லவரஸ்களின் பரவல்களும் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட 

ரவண்டும். 

❖ ரபாலிரயா லவரஸிலன ஒழிப்பதற்கு, தீவிரமான மற்றும் தடுப்பூசி மூலம் தூண்டப் 

பட்ட ரபாலிரயா ரநாய்த் ததாற்றின் பாதிப்புகள் சுழியமாகக் குலறக்கப்பட 

ரவண்டும். 

❖ மூன்று ஆண்டுகளாக ததாடரந்்து சுழியப் பாதிப்புகள் பதிவானதற்குப் பிறகு, 2014 ஆம் 

ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் இந்தியா ரபாலிரயா இல்லாத நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

உதவிகர உபகரைத் சதாழிை்நுட்பே் பற்றிய உைகளாவிய அறிக்லக 

 

❖ உலக சுகாதார அலமப்பு மற்றும் UNICEF ஆகியலவ இலணந்து உதவிகர உபகரணத ்

ததாழில்நுட்பம் (GREAT) பற்றிய முதல் உலகளாவிய அறிக்லகலய தவளியிட்டன. 

❖ இந்த அறிக்லகயானது 2018 ஆம் ஆண்டில் நலடதபற்ற 71வது உலக சுகாதாரச ்

ெலபயில் ரமற்தகாள்ளப்பட்ட, உதவிகர உபகரணத் ததாழில்நுட்பத்திற்கான 

பயனுள்ள அணுகல் குறித்த உலகளாவிய அறிக்லகலயத் தயாரிப்பதற்கான ஒரு 

தீரம்ானத்தின் இறுதிக் கட்டமாகும். 

❖ 2.5 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்குச ் ெக்கர நாற்காலிகள், தெவித் துலணக் 

கருவிகள் அல்லது தகவல் ததாடரப்ு மற்றும் அறிவாற்றல் ததாடரப்ான உதவிகலள 

வழங்கும் தெயலிகள் ரபான்ற ஒன்று அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட உதவிகர 

உபகரணங்கள் ரதலவப்படுகின்றன. 

❖ அவரக்ளில் ஒரு பில்லியனுக்கும் ரமலானவரக்ளுக்கு இவற்றிற்கான அணுகல் 
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மறுக்கப் படுகிறது.  

❖ குறிப்பாக குலறந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் உள்ள நாடுகளில், இந்த 

வாழ்க்லகலய மாற்றும் தயாரிப்புகளுக்கான ரதலவயில் 3 ெதவீதத்திற்கும் 

குலறவான அளவிகனதய அணுக முடிகிறது. 

❖ ஒன்று அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட உதவிகர உபகரணங்களின் ரதலவ உள்ரளாரின் 

எண்ணிக்லகயானது 2050 ஆம் ஆண்டிற்குள் 3.5 பில்லியனாக உயரும். 

❖ உதவிகர உபகரணத் ததாழில்நுட்பம் என்பது மாற்றுத்திறனாளிகளின் தெயல் 

பாட்டுத ் திறன்கலள அதிகரிக்க, பராமரிக்க அல்லது ரமம்படுத்தப் பயன்படும் 

எந்ததவாரு தபாருள், உபகரணங்கள், தமன்தபாருள் நிரல் அல்லது தயாரிப்பு 

அலமப்பு ஆகும். 

 

அறிவியை் ேற்றுே் சதாழிை்நுட்பே் 

பயிற்சி விோனே் HANSA-NG 

❖ இது மத்திய அறிவியல் மற்றும் ததாழில்துலற அகைப்பின் ரதசிய வான்வவளி 

ஆய்வகங்கள் (CSIR-NAL) மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ HANSA-NG, அல்லது HANSA-புதிய தலலமுலற என்பது மிகவும் ரமம்படுத்தப்பட்டப் 

பயிற்சி விமானங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ HANSA-NG என்பது 1993 ஆம் ஆண்டில் முதல் முலறயாக வானில் பறந்து, 2000 ஆம் 

ஆண்டில் ொன்றிதழ் தபற்ற HANSA விமானத்தின் ரமம்படுத்தப்பட்ட வடிவமாகும். 

❖ இது குலறந்த விலல மற்றும் குலறந்த எரிதபாருள் நுகரவ்ு காரணமாக வணிக 

ரீதியிலான லபலட் (வானூரத்ி ஓட்டுநர)் உரிம வழங்கீட்டு (CPL) தெயல்முலறக்கு 

உகந்த சிறந்த விமானமாகும். 

 

 

விலளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ெர்ேமதெ சதாழிை்முலற குத்துெெ்ை்லடப் மபாட்டி 

❖ வங்காள ரதெத்தின் முதல் ததாழில்முலற ெரவ்ரதெ குத்துெெ்ண்லடப் ரபாட்டியானது 

டாக்கா நகரில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இரண்டு முலற ரதசிய ொம்பியன் பட்டம் தபற்ற இந்தியாவிலனெ ்ரெரந்்த ஹரஷ்் கில் 
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வங்காள ரதெத்தின் ஹிரா மியா என்பவலரத் ரதாற்கடித்து இந்தப் ரபாட்டியில் 

தவன்றார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெர்ேமதெ உயிரியை் பன்முகத் தன்லே தினே் - மே 22 

❖ பல்லுயிரத்் தன்லமப் பிரெெ்லனகள் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு மற்றும் புரிதலல 

அதிகரிப்பலத இத்தினம் ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில், டிெம்பர ் 29 ஆம் ரததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் 

தபாதுெ ் ெலபயின் இரண்டாவது குழுவால் இத்தினம் முதன்முதலில் உருவாக்கப் 

பட்டது. 

❖ இந்த ரததி உயிரியல் பன்முகத்தன்லம ஒப்பந்தம் நலடமுலறக்கு வந்த நாளிலனக் 

குறிக்கிறது. 

❖ ஆரம்பத்தில் இந்தத் ரததிதய ெரவ்ரதெ உயிரியல் பன்முகத் தன்லமத் தினமாக 

நியமிக்கப் பட்டது. 

❖ 2000 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர ் மாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுெ ் ெலப ரம 22 ஆம் 

ரததியிலன ெரவ்ரதெ உயிரியல் பன்முகத் தன்லமத் தினமாக ஏற்றுக் தகாண்டது. 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டின் கருத்துரு, "அலனத்து உயிரக்ளுக்கும் பகிரந்்தளிக்கப்பட்ட ஒரு 

எதிரக்ாலத்லத உருவாக்குதல்" என்பதாகும். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

முக்கியப் பயிரக்ளின் உற்பத்தி குறித்த மூன்றாேது முன்கூட்டிய ேதிப்பீடுகள் 

❖ மத்திய ரவளாண் மற்றும் விவொயிகள் நலத் துகற அலமெெ்கமானது, 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்கான முக்கிய விவொயப் பயிரக்ளின் உற்பத்தி குறித்த மூன்றாவது முன் 

கூட்டிய மதிப்பீட்லட தவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்திய நாட்டின் உணவுத் தானிய உற்பத்தியானது 314.51 மில்லியன் டன்களாக 

மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ொதலன அளலவ எட்டியதாக உள்ளது. 

❖ இது 2020-21 ஆம் ஆண்டில் பதிவான உணவு தானிய உற்பத்திலய விட 3.77 மில்லியன் 

டன்கள் அதிகமாக உள்ளது. 

❖ 2016-17 முதல் 2020-21 வலரயிலான முந்லதய ஐந்து ஆண்டு காலத்துடன் ஒப்பிடச ்
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வசய்லகயில், 2021-22 ஆம் ஆண்டின் ெராெரி உணவு தானிய உற்பத்தியானது 23.80 

மில்லியன் டன்கள் அதிகமாக இருந்தது. 

❖ மக்காெர்ொளம், அரிசி, எண்தணய் வித்துக்கள், பருப்பு வலககள், கடுகு வலக, 

உளுந்து, கரும்பு மற்றும் கடுகு ஆகியவற்றின் உற்பத்தியில் ொதலன அளவிலான 

உற்பத்தியானது பதிவாகியுள்ளது. 
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