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1. ஸ்கைடிராக்ஸ் உலை வானூர்தி நிகலய விருதுைளில், ‘இந்தியா மற்றும் தெற்ைாசியாவின் சிறந்ெ பிராந்திய 

வானூர்தி நிகலயம்’ என அறிவிக்ைப்பட்ட இந்திய வானூர்தி நிகலயம் எது? 
அ. சென்னன ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம் 

ஆ. ேிை்ைி ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம் 

இ. செங்களூரு ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம்  

ஈ. சகரெ்ெி ெர்வதேெ வரனூர்ேி நினையம் 

✓ ஸ்கைடிராக்ஸ் உலை வானூர்தி நிகலய விருதுைளில், ‘இந்தியா மற்றும் தெற்ைாசியாவின் சிறந்ெ பிராந்திய 

வானூர்தி நிகலயம்’ என தபங்ைளூருவில் அகமந்துள்ள தைம்பபதைௌடா சர்வபெச வானூர்தி நிகலயம் தெரிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. வருகை, இடமாற்றம், ஷாப்பிங், பாதுைாப்பு, குடிபயற்றம் மற்றும் புறப்படும் வாயில்ைளில் உள்ள 

ஏற்பாடுைள் வகரயிலான அனுபவம் குறித்து உலைளவில் நடத்ெப்பட்ட ைருத்துக்ைணிப்பில் வாடிக்கையாளர்ைளின் 

ைருத்துைளின் அடிப்பகடயில் இந்ெ விருது வழங்ைப்படுகிறது. முன்னொை விங்ஸ் இந்தியா விருதுைளில் தபங்ைளூரு 

வானூர்தி நிகலயம் சிறந்ெ வானூர்தி நிகலயம் விருகெ தவன்றிருந்ெது. 

2. அண்கமச் தசய்திைளில் இடம்தபற்ற ஷிண்பட சாம்பாஜி சிவாஜி, உஜ்ஜல் புயான், அம்ஜத் அஹ்பெஷாம் சயீத் 

ஆகிபயாருடன் தொடர்புகடயது எது? 
அ. அறிவியைரளர்கள் 

ஆ. நீேியரெர்கள்  

இ. அரெியை்வரேிகள் 

ஈ. அேிகரரே்துவவரேிகள் 

✓ சட்டம் மற்றும் நீதித்துகற அகமச்சைத்தின்படி, 5 உயர்நீதிமன்றங்ைளில் புதிய ெகலகம நீதிபதிைகள நியமிக்ை 

அரசு அனுமதியளித்துள்ளது. உத்ெரைண்ட் உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் தெலுங்ைானா உயர்நீதிமன்றத்தின் ெகலகம 

நீதிபதியாை முகறபய நீதிபதி விபின் சங்கி மற்றும் நீதிபதி உஜ்ஜல் புயான் ஆகிபயார் நியமிக்ைப்படவுள்ளனர்.  

✓ நீதிபதி அம்ஜத் அஹ்பெஷாம் சயீத் மற்றும் நீதிபதி ஷிண்பட சாம்பாஜி சிவாஜி ஆகிபயார் முகறபய ஹிமாச்சல 

பிரபெச உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் இராஜஸ்ொன் உயர்நீதிமன்றத்தின் ெகலகம நீதிபதியாை பெவிபயற்ைவுள்ளனர். 

ெகலகம நீதிபதி சதீஷ் சந்திர சர்மா மற்றும் நீதிபதி ரஷ்மின் எம் சாயா ஆகிபயார் முகறபய தில்லி மற்றும் 

தைௌைாத்தி உயர்நீதிமன்றங்ைளின் ெகலகம நீதிபதியாை நியமிக்ைப்பட்டனர். 

3. ைல்வியில் ெைவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்கெப் பயன்படுத்துவெற்ைான UNESCOஇன் அங்கீைாரத்கெப்தபற்ற 

நிறுவனம் எது? 
அ. மே்ேிய கை்வி சேரழிை்நுட்ெ நிறுவனம்  

ஆ. மே்ேிய இனடநினைக் கை்வி வரரியம் 

இ. ெை்கனைக்கழக மரனியக் குழு 

ஈ. அகிை இந்ேிய சேரழிை்நுட்ெக் கை்வி கவுன்ெிை் 

✓ 2021ஆம் ஆண்டிற்ைான ைல்வியில் ICT (ெைவல் & தொடர்பு தொழில்நுட்பம்) பயன்பாட்டிற்ைாை UNESCOஇன் கிங் 

ஹமத் பின் இசா அல்-ைலிபா பரிசு NCERT-இன் ஒரு பிரிவான மத்திய ைல்வி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தபற்றுள்ளது. 

COVID தொற்றுைாலத்தின்பபாது, ‘PM eVidya’ திட்டத்தின்கீழ் ICT-ஐ அது பயன்படுத்தியது. டிஜிட்டல், ஆன்கலன், 

ஆன்-ஏர் ைல்வி தொடர்பான அகனத்து முயற்சிைகளயும் ஒருங்கிகைக்ை 2020 பமயில், ‘ஆத்மநிர்பார் பாரத் 

அபியான்’ திட்டத்தின் ஒருபகுதியாை ‘PM eVIDYA’ திட்டம் தொடங்ைப்பட்டது. 
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4. தவளிநாட்டவர் குறித்ெ ெரவு வங்கிகய விரிவுபடுத்துவெற்ைாை, ‘புலம்தபயர்வு ைைக்தைடுப்பு’ நடத்துவொை 

அறிவித்துள்ள மாநிலம் எது? 
அ. மகரரரஷ்டிரர 

ஆ. தகரளர  

இ. ெஞ்ெரெ் 

ஈ. குஜரரே் 

✓ பைரள ‘புலம்தபயர்ெல் ைைக்தைடுப்பின்’மூலம் பைரளத்திலிருந்ெ புலம்தபயர்ந்ெ மகலயாளிைளின் ெரவு வங்கி 

விரிவுபடுத்ெப்படும் என்று பைரள முெல்வர் பினராயி விஜயன் அறிவித்ொர். இந்ெக்ைைக்தைடுப்புக்ைாை ஒரு, ‘பிரவாசி 

ெரவுத்ெளம்’ ெயாரிக்ைப்படும் என அவர் அறிவித்ொர். 

5. அண்கமச் தசய்திைளில் இடம்தபற்ற, ‘ஆபபரஷன் சங்ைல்ப்’ என்பதுடன் தொடர்புகடய ஆயுெப்பகட எது? 

அ. இந்ேிய இரரணுவம் 

ஆ. இந்ேிய கடற்ெனட  

இ. இந்ேிய வரன்ெனட 

ஈ. இந்ேிய கடதைரர கரவை்ெனட 

✓ இந்திய ைடற்பகடயின் மகறந்திருந்து ொக்கும் பபார்க்ைப்பலான INS ெல்வார், இந்தியாவின் ைடல்சார் நலன்ைகளப் 

பாதுைாப்பெற்ைாை வகளகுடாவில் பணியாற்றி வருகிறது. அது தனது 3ஆமாண்டு பணிநிகறகவ இவ்வாண்டு 

நிகனவுகூர்ந்ெது. ‘ஆபபரஷன் சங்ைல்ப்’ என்ற நடவடிக்கைக்ைாை அது பயன்படுத்ெப்படுகிறது. 2019 ஜூனில் ஓமன் 

வகளகுடாவில் வணிைக்ைப்பல்ைள் மீொன ொக்குெல்ைள் மற்றும் வகளகுடா பிராந்தியத்தில் பாதுைாப்பு நிகலகம 

பமாசமகடந்ெகெ அடுத்து, இந்திய ைடற்பகடயானது வகளகுடா பிராந்தியத்தில் ‘Op SANKALP’ என தபயரிடப்பட்ட 

ைடல்சார் பாதுைாப்பு நடவடிக்கைைகளத் தொடங்கியது. 

6. 2022 - ஆசிய பைாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியில் இந்தியாவின் நிகல என்ன? 
அ. முேைிை் 

ஆ. இரண்டரவது 

இ. மூன்றரவது  

ஈ. தமற்கண்ட எதுவும் இை்னை 

✓ ஜைார்த்ொவில் நகடதபற்று வரும் ஆசிய பைாப்கப ஹாக்கி பபாட்டியில் 8 அணிைள் பங்பைற்ற பபாட்டியில் இந்தியா 

இரண்டாவது முகறயாை ஜப்பாகன வீழ்த்தி தவண்ைலம் தவன்றது. இறுதிப்பபாட்டியில் தென் தைாரியா 2-1 என்ற 

பைால் ைைக்கில் மபலசியாகவ வீழ்த்தி ெங்ைப்பெக்ைத்கெத் ெட்டிச்தசன்றது. தென் தைாரியா ஐந்ொவது முகறயாை 

ஆசிய பைாப்கபகய தவன்றது. இந்தியாவும் பாகிஸ்ொனும் மும்முகற ஆசிய பைாப்கபகய தவன்றுள்ளன. 

7. ‘ஆபபரஷன் மகிளா சுரக்ஷா’ என்பது எென் முன்தனடுப்பாகும்? 
அ. தேெிய செண்கள் ஆனணயம் 

ஆ. இரயிை்தவ ெரதுகரெ்ெுப் ெனட  

இ. செண்கள் மற்றும் குழந்னேகள் தமம்ெரட்டு அனமெ்ெகம் 

ஈ. NITI ஆதயரக் 
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✓ இரயில்பவ பாதுைாப்புப் பகட (RPF) ஒரு நாடு ெழுவிய இயக்ைமாை, ‘ஆபபரஷன் மகிளா சுரக்ஷா’கவ பம.3 முெல் 

பம.31, 2022 வகர தொடங்கியது. இென்பபாது, RPF, தபண்ைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட தபட்டிைளில் அங்கீைாரம் 

இல்லாமல் பயைம் பமற்தைாண்ட 7,000-க்கும் பமற்பட்டவர்ைகள கைதுதசய்ெது. ஆட்ைடத்ெலுக்கு ஆளான 150 

தபண்ைகள RPF மீட்டுள்ளது. தபண் பயணிைளுக்கு பாதுைாப்கப வழங்ை மற்தறாரு நாடு ெழுவிய முயற்சியான 

‘பமரி சபஹலி’யும் தசயல்பட்டு வருகிறது. 

8. சிங்ைப்பூரில் நடக்கும் உலை நைரங்ைளின் உச்சிமாநாட்டில் ைலந்துதைாள்ள இந்தியாவிலிருந்து அகழக்ைப்பட்ட 

முெலகமச்சர் யார்? 
அ. முே்துதவை் கருணரநிேி ஸ்டரைின் 

ஆ. ெினரரயி விஜயன் 

இ. அரவிந்ே் சகஜ்ரிவரை்  

ஈ. அதெரக் சகைரட் 

✓ சிங்ைப்பூரில் நகடதபறும் உலை நைரங்ைள் உச்சிமாநாட்டில் ைலந்துதைாள்வெற்கு தில்லி முெலகமச்சர் அரவிந்த் 

தைஜ்ரிவாலுக்கு அகழப்பு விடுக்ைப்பட்டுள்ளது. அங்கு அவர் ‘தில்லி மாதிரி’கய வழங்ைவும், நைர்ப்புற தீர்வுைள் 

குறித்து மற்ற ெகலவர்ைளுடன் விவாதிக்ைவும் தசய்வார். சிங்ைப்பூரின் வாழக்கூடிய நைரங்ைளுக்ைான கமயம் 

மற்றும் நைர்ப்புற மறுவடிவகமப்பு ஆகையம் ஆகியகவ கூட்டாை இெகன ஏற்பாடு தசய்துள்ளன. 

9. பலாைார்பனா திகரப்பட விழாவில் ‘பலாைார்பனா கிட்ஸ் அவார்டு லா தமாபிலியார்’ விருதுக்குத் தெரிவு 

தசய்யப்பட்ட இந்திய திகரப்பட இயக்குநர் யார்? 
அ. கீேரஞ்ெைி இரரவ்  

ஆ. தைரதகஷ் கனகரரஜ் 

இ. ஸ்ரீரரம் இரரகவன் 

ஈ. K S இரவிக்குமரர் 

✓ பலாைார்பனா திகரப்பட விழாவின் 75ஆவது பதிப்பின்பபாது இந்திய திகரப்பட இயக்குநர் கீொஞ்சலி இராவுக்கு 

விருது வழங்ைப்படவுள்ளது. அவர், பலாைார்பனா கிட்ஸ் விருது லா தமாபிலியாபரகவப் தபறுவார். இது இகளய 

பார்கவயாளர்ைளுக்கு பநாக்கி திகரக்ைகலயின் பநசத்கெ தவளிப்படுத்தும் நபர்ைளுக்கு வழங்ைப்படுகிறது. 

ஒவ்பவார் ஆண்டும் சுவிச்சர்லாந்தில் உள்ள பலாைார்பனாவில் நகடதபறும் இந்ெத் திகரப்பட விழாவில் இந்ெ 

விருது வழங்ைப்படுகிறது. 

10. 2023 முெல் யூபரா நாையத்கெ ஏற்றுக்தைாள்ளும் 20ஆவது ஐபராப்பிய நாடு எது? 
அ. சமரனரக்தகர 

ஆ. மரை்டர 

இ. குதரரஷியர  

ஈ. ைக்ெம்ெர்க் 

✓ குபராஷியா ஐபராப்பிய ஆகையத்தில் பசருவெற்ைான அகனத்து நிபந்ெகனைகளயும் பூர்த்தி தசய்ெ பின்னர் 

2023ஆம் ஆண்டின் தொடக்ைத்திலிருந்து யூபரா நாையத்கெ ஏற்றுக்தைாள்ளவுள்ளது. இந்ெ நடவடிக்கையானது 

யூபரா நாையத்கெப் பயன்படுத்தும் 20ஆவது ஐபராப்பிய நாடாை குபராஷியாகவ உருவாக்கும். ஐபராப்பிய 

ஆகையத்தின் ெகலவர் உர்சுலா வான் தடர் பலயன் ஓர் அறிக்கையில், குபராஷியா யூபரா தபாது நாையத்கெ 

ஏற்றுக்தைாள்வெற்கு ஒருபடி எடுத்துள்ளது எனக் கூறினார். 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. ைாமன்தவல்த் ஹாக்கி: மன்பிரீத் ெகலகமயில் இந்திய அணி 

பிர்மிங்ஹாம் ைாமன்தவல்த் விகளயாட்டுப் பபாட்டியில் பங்பைற்பெற்ைான இந்திய ஹாக்கி அணி மன்பிரீத் சிங் 

ெகலகமயில் 18 பபருடன் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  முன்னொை, இங்கிலாந்தில் நகடதபறவிருக்கும் ைாமன்தவல்த் 

விகளயாட்டுப் பபாட்டிைள், சீனாவில் நகடதபறுவொை இருந்ெ ஆசிய விகளயாட்டுப் பபாட்டிைள் இகடபயயான 

ைால இகடதவளி குகறவாை இருந்ெொல் பிரொன இந்திய அணிகய ஆசிய விகளயாட்டுப் பபாட்டிைளுக்கும், 2ஆம் 

நிகல அணிகய ைாமன்தவல்த் விகளயாட்டுப் பபாட்டிைளுக்கும் அனுப்புவதென ஹாக்கி இந்தியா முடிவு 

தசய்திருந்ெது.  

ஏதனனில், ஆசிய விகளயாட்டுப் பபாட்டியானது 2024 பாரீஸ் ஒலிம்பிக்கிற்ைான ெகுதிப் பபாட்டியாை இருந்ெது. 

இந்நிகலயில், COVID சூழல்ைாரைமாை ஆசிய விகளயாட்டுப்பபாட்டிைள் அடுத்ெ ஆண்டுக்கு ஒத்திகவக்ைப்பட்டது. 

இெனால், ெற்பபாது பிரொன இந்திய அணிகயபய ைாமன்தவல்த் விகளயாட்டுப் பபாட்டிைளுக்கு அனுப்ப ஹாக்கி 

இந்தியா முடிவு தசய்துள்ளது.  

ைாமன்தவல்த் பபாட்டிைள் ஜூகல 28-ஆம் பெதி தொடங்குகிறது. இதில் ஹாக்கி விகளயாட்டில் இந்திய அணி 

குரூப் ‘பி’-யில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவில் இங்கிலாந்து, ைனடா, பவல்ஸ், ைானா அணிைள் உள்ளன. 

இந்தியா ெனது முெல் ஆட்டத்தில் ைானாகவ ஜூகல.31-ஆம் பெதி எதிர்தைாள்கிறது.  

மன்பிரீத் சிங் ெகலகமயிலான இந்திய அணி ைடந்ெ ஆண்டு படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் தவண்ைலப் பெக்ைம் 

தவன்று அசத்தியிருந்ெது. அென் பிறகு எஃப்ஐதஹச் புபரா லீக் பபாட்டியின் ஆட்டங்ைளுக்கு அமித் பராஹிொஸ் 

அணியின் பைப்டனாைச் தசயல்பட்டிருந்ொர். ெற்பபாது ைாமன்தவல்த் பபாட்டிைளுக்ைாை மன்பிரீத் மீண்டும் அணித் 

ெகலவராக்ைப்பட்டுள்ளார். 

 

2. 21-06-2022: உலக ய ாகா நாள் 

கருப்ப ாருள்: “Yoga for Humanity”. 

 

3. ைடபலார ைாவல் பகடயில் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் இகைந்ெ அதிநவீன புதிய தஹலிைாப்டர் 

இந்தியக் ைடபலாரக் ைாவல்பகடயின் கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் பமம்படுத்ெப்பட்ட இலகுரை தஹலிைாப்டர் பராந்துப் 

பணியில் இகைக்ைப்பட்டது. 

இந்தியக் ைடபலாரக் ைாவல்பகட கிழக்குப் பிராந்தியப் பிரிவு தசன்கனகயத் ெகலகமயிடமாைக் தைாண்டு 

தசயல்பட்டு வருகிறது. ைன்னியாகுமரி முெல் ஆந்திர மாநிலத்தின் கிருஷ்ைாபட்டனம் வகர ைடபலார பகுதி 

இப்பிராந்தியத்தின் ைண்ைாணிப்பில் இருந்து வருகிறது. பராந்துக் ைப்பல்ைள், இகடமறிக்கும் படகுைள், படார்னியர் 

பராந்து விமானங்ைள், நீரிலும் நிலத்திலும் பயணிக்கும் பஹாவர்கிராப்ட், பசடக் தஹலிைாப்டர்ைள் பராந்து 

வாைனங்ைள் ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்ெப்பட்டு வருகின்றன. 

அதிநவீன வசதிைள் தைாண்ட தஹலிைாப்டர்: 

இதில் ெற்பபாது பமம்படுத்ெப்பட்ட இலகுரை தஹலிைாப்டர் இகைக்ைப்பட்டது. தசன்கன மீனம்பாக்ைத்தில் உள்ள 

ைடபலார ைாவல்பகட விமானெளத்தில் நகடதபற்ற நிைழ்வில் இப்புதிய தஹலிைாப்டர் இகைக்ைப்பட்டது. இப்புதிய 

தஹலிைாப்டர் உள்நாட்டுத் தொழில்நுட்பத்துடன் மத்திய அரசின் தபாதுத்துகற நிறுவனமான ஹிந்துஸ்ொன் 

ஏபராநாடிக்ைல் லிமிதடட் மூலம் வடிவகமக்ைப்பட்டு ெயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய தஹலிைாப்டர்மூலம் இந்திய 

தபாருளாொரக் ைடல் எல்கலக்குள் பயணிக்கும் வணிைக் ைப்பல்ைளுக்கு பாதுைாப்பு அளிப்பது, ைடத்ெல்ைகளக் 

ைண்ைாணிப்பது உள்ளிட்ட பணிைளில் கூடுெல் ைவனம் தசலுத்திட இயலும். 
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