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ஆசிரியர் உரை

அன்பார்ந்த வாசகர்களே!

புேியோக ேமிழக அரசு பேவி ஏற்றதுடன் தபாட்டித்தேர்வுகள்
நடத்துவேில்
முனைப்பு
காட்டிவருகிறது.
அேன்
அடிப்பனடயில்
டிஎன்பிஎஸ்சி இந்ே 2022-ம் ஆண்டில் பல்தவறு தபாட்டித்தேர்வுகனை
விைம்பரம் சசய்து, தேர்வுகள் நடத்ேி பல்தவறு இனைஞர்களுக்கு
வாழ்க்னகயில் ஒைிவிைக்கு ஏற்றிவருகிறது.
அனே நாமும் பயன்படுத்ேிக்சகாள்ை, நாமும் ஒரு அரசு
அலுவலராக
ஆவேற்கு
முனைப்தபாடு
என்சறன்றும்
சோடர்ந்து
தபாட்டிதேர்வுகளுக்காை பாடத்ேினை படித்து, தேர்வுகள் எழுேி பயிற்சி
எடுத்து வந்ோல் நிச்சயம் இந்ே ஆண்டு முடிவுக்குள் அனைவரும்
நல்லசோரு அரசுபேவியில் அமரமுடியும்.
உங்கள் அனைவரின் அரசு பேவி எனும் சபரும் கைவினை
நினைவாக்குவேற்காக JSR IAS அகாடமி இந்ே நடப்பு நிகழ்வுகள்
பற்றிய சோகுப்புகனை உங்களுக்கு இலவசமாக பிரதிமாதம் வழங்கி
வருகிறது. இேனை முழுவதுமாக படித்து மைேில் னவத்து அனைத்து
நடப்பு நிகழ்வுகள் குறித்ே தகள்விகளுக்கு சரியாக பேில் அைித்தால்
உங்களது வெற்றி உறுதி
அகாடமி
சார்பில்
சேரிவித்துக்சகாள்கிதறாம்.

வெய்யப்படும். அேற்கு
மைமார்ந்ே

எங்கைது JSR IAS
வாழ்த்துக்கனை

இந்ே நடப்புநிகழ்வுகள் சோடர்ந்து கினடப்பேற்கு

7358001586 /

என்ற
எண்ணில்
WhatsApp அல்லது Call மூலம்
சோடர்புசகாண்டு சபற்று சகாள்ைலாம் அல்லது எங்கைது சடலிகிராம்

7358001587
குழுவில்
.

(JSR IAS Academy) இனணந்து பயன்சபறுங்கள்.

ஜீவிதா சீனிவாசன்
ஆசிரியர்
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brŒÂfëš Ïl«bg‰w eg®fŸ
1.

Tedros Adhanom Ghebreyesus was re-elected as Director-General of the
World Health Organization (WHO) unopposed for a second term.
Tedros Adhanom Ghebreyesus இரண்டாவது முனறயாக தபாட்டியின்றி
உலக

சுகாோர

அனமப்பின்

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டார்.

2.

(WHO)

இயக்குநர்

செைரலாக

மீ ண்டும்

Captain Abhilasha Barak of Haryana at the age of 26 has become the Indian
Army’s first woman combat aviator.
ஹரியாைானவச் தசர்ந்ே ளகப்டன் அபிலாஷா பைாக் 26 வயேில் இந்ேிய
ராணுவத்ேின் முேல் சபண் தபார் விமாைி ஆைார்.

3.

Anthony Albanese was sworn in as Australia’s 31st Prime Minister. He is the
first Italian Australian to become prime minister.
ஆஸ்ேிதரலியாவின்

31வது

பிரேமராக

அந்ளதாணி

அல்பான ீஸ்

பேவிதயற்றார். பிரேமராை முேல் இத்ோலிய ஆஸ்ேிதரலியர் இவர்ோன்.

4.

In France, Elisabeth Borne has been appointed as the country’s new prime
minister.
பிரான்சில்,

நாட்டின்

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

5.

புேிய

பிரேமராக

எலிசபபத்

ளபார்ன்

Rajiv Kumar, the current Election Commissioner (EC), will take over as the
next Chief Election Commissioner (CEC).
ேற்தபானேய தேர்ேல் ஆனணயர் (EC) ைாஜீவ் குமார், அடுத்ே ேனலனம
தேர்ேல் ஆனணயராக (CEC) சபாறுப்தபற்பார்.

6.

Katalin Novak has been elected as the first female President of Hungary.
ஹங்ககரிநாட்டின்

சசய்யப்பட்டுள்ைார்.

7.

முேல்

சபண்

அேிபராக

ள ாவக்

தேர்வு

The Appointments Committee of the Cabinet has approved appointment of
Tarun Kapoor, as an advisor to the Prime Minister.
தருண்

கபூரை

பிரேமரின்

ஆதலாசகராக

நியமைக் குழு ஒப்புேல் அைித்துள்ைது.

8.

கட்டலின்

நியமிக்க

அனமச்சரனவயின்

On June 24, 2022, retired IAS officer Parameswaran Iyer was appointed as
the new CEO of NITI Aayog.
ெூன் 24, 2022 அன்று, ஓய்வுசபற்ற ஐஏஎஸ் அேிகாரி பைளமஸ்வைன் ஐயர்
நிேி ஆதயாக்கின் புேிய ேனலனம நிர்வாக அேிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார்.

9.

On June 24, 2022 the tenure of current chief of Research and Analysis wing
(RAW), Samant Kumar Goel, was extended by one year.
ெூன்

24,

2022

ேற்தபானேய

அன்று

ேனலவர்

ஆராய்ச்சி
சமந்த்

ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது

மற்றும்
குமார்

பகுப்பாய்வு

ளகாயலின்

பிரிவின்

(RAW)

பேவிக்காலம்
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10. On June 23, 2022 Former DGP of Punjab Dinkar Gupta was appointed as the
new Director General of National Investigation Agency (NIA).
ெூன் 23, 2022 அன்று பஞ்சாபின் முன்ைாள் டிெிபி தினகர் குப்தா தேசிய
புலைாய்வு

அனமப்பின்

(என்ஐஏ)

நியமிக்கப்பட்டார்.

புேிய

னடரக்டர்

செைரலாக

11. Ruchira Kamboj has been appointed as the next Permanent Representative
of India to the United Nations.
ஐக்கிய நாடுகள் சனபக்காை இந்ேியாவின் அடுத்ே நிரந்ேரப் பிரேிநிேியாக
ருச்சிைா கம்ளபாஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

12. Senior IAS officer Nidhi Chibber has been appointed as the chairperson of the
Central Board of Secondary Education (CBSE).
மூத்ே

ஐஏஎஸ்

அேிகாரி

ிதி

சிப்பர்

மத்ேிய

இனடநினலக்

கல்வி

வாரியத்ேின் (சிபிஎஸ்இ) ேனலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.

brŒÂfëš Ïl«bg‰w Ïl§fŸ
1.

Border Road Organisation (BRO) has completed the excavation work of the
Nechiphu Tunnel, in Arunachal Pradesh on 20th May 2022. This tunnel is
being built by BRO under Project Vartak. It connects Balipara-CharduarTawang
பார்டர் தராடு ஆர்கனைதசஷன் (பிஆர்ஓ) 2022 தம 20 அன்று அருணாச்சலப்
பிரதேசத்ேில்

முடித்துள்ைது.

உள்ை
இந்ே

ப ச்சிபு

சுைங்கப்பாரத

சுரங்கப்பானே

வர்ேக்

தோண்டும்

ேிட்டத்ேின்

பணினய

கீ ழ்

BRO

கட்டப்படுகிறது. இது பலிபாரா-சார்டுவார்-தவாங்கை இகைக்ைிறது

2.

ஆல்

The two-day National Conference of Women Legislators has been inaugurated
on 26th May 2022 by President Ram Nath Kovind in Thiruvananthapuram,
Kerala.
இரண்டு நாள் சபண் சட்டமன்ற உறுப்பிைர்கைின் தேசிய மாநாட்னட 26 தம
2022

அன்று

குடியரசுத்

ேனலவர்

ராம்நாத்

திருவனந்தபுைத்தில் சோடங்கி னவத்ோர்.

3.

ளகைோவின்

Indian Prime Minister Narendra Modi Nepal Prime Minister India International
Centre for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini, Nepal.
தநபாைத்ேின்

லும்பினியில்

மற்றும் பாரம்பரிய னமயம்.

4.

தகாவிந்த்,

உள்ை

இந்ேிய

சர்வதேச

புத்ே

கலாச்சாரம்

India-Jamaica Friendship Garden’ was recently inaugurated at the Hope Royal
Botanical Gardens in St. Andrew, Jamaica.
இந்தியா-ஜரமக்கா
ஆண்ட்ரூவில்

ேிறக்கப்பட்டது.

ட்பு

உள்ை

பூங்கா'

தஹாப்

சமீ பத்ேில்
ராயல்

ெனமக்காவின்

ோவரவியல்
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éUJfŸ
1.

Indian writer Geetanjali Shree along with American translator Daisy Rockwell
has won the 2022 International Booker Prize for the book titled “Tomb of
Sand.”
இந்ேிய எழுத்ோைர் கீ ோஞ்சலி ஸ்ரீ மற்றும் அசமரிக்க சமாழிசபயர்ப்பாைர்
சடய்சி

ராக்சவல்

இனணந்து

2022

ஆம்ஆண்டுக்கான

சர்வளதச

பரிரச "தடாம்ப் ஆஃப் சாண்ட்" என்ற புத்ேகத்ேிற்காக சவன்றுள்ைைர்.

2.

புக்கர்

ASHA (Accredited Social Health Activist) workers received the Global Health
Leaders Award-2022 in the backdrop of the 75th World Health Assembly.
ASHA (அங்கீ கரிக்கப்பட்ட சமூக சுகாோர ஆர்வலர்) சோழிலாைர்கள் 75வது
உலக

சுகாோர

சனபயின்

பின்ைணியில்

உலகோவிய

தரலவர்கள் விருது-2022 ஐப் சபற்றைர்.

3.

சுகாதாை

World Competitive Index on June 15, 2022. India witnessed sharpest rise
among Asian countries. Rank of countries India’s witnessed a six-position rise
from 43rd to 37th rank.
ெூன் 15, 2022 அன்று உலகப் ளபாட்டிக் குறியீடு. ஆசிய நாடுகைில் இந்ேியா

மிகக் கடுனமயாை உயர்னவக் கண்டது. நாடுகைின் ேரவரினசயில் இந்ேியா
ஆறு

இடங்கள்

உயர்ந்து

முன்தைறியுள்ைது.

4.

43வது

இடத்தில்

இருந்து

37வது

இடத்ேிற்கு

The 4th State Food Safety Index was released for measuring the
performance of States on five parameters of food safety. In the index, Tamil
Nadu secured first rank, in the category of large states.
உணவுப் பாதுகாப்பின் ஐந்து அைவுருக்கைில் மாநிலங்கைின் சசயல்ேிறனை
அைவிடுவேற்காக

4வது

மா ில

உணவுப்

பாதுகாப்புக்

குறியீடு

சவைியிடப்பட்டது. குறியீட்டில், சபரிய மாநிலங்கைின் பிரிவில், தமிழ் ாடு
முதல் இடத்ரதப் பிடித்ேது.

Kf;fpa jpdq;fs;
1.

OnMay 21st is observed as National Anti-Terrorism Day.
ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ளம 21ம் ளததி தேசிய ேீவிரவாே எேிர்ப்பு ேிைமாக
அனுசரிக்கப்படுகிறது

2.

Every year on April 21, the Government of India celebrates ‘Civil Services
Day’
ஒவ்சவாரு ஆண்டும்

ஏப்ைல் 21

ேிைத்னே’ சகாண்டாடுகிறது.

3.

அன்று,

இந்ேிய

அரசு ‘சிவில்

சர்வசஸ்
ீ

The International Day of Yoga is observed on June 21.
சர்வதேச தயாகா ேிைம் ஜூன் 21 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

4.

The World Environment Day 2022 was observed on June5.
உலக சுற்றுச்சூழல் ேிைம் 2022 ஜூன் 5 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
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éisah£L¢ brŒÂfŸ
India is the host of FIFA U–17 Women’s World Cup in 2022 and the event
will be held across three venues – Bhubaneswar, Goa and Navi Mumbai.
2022 இல் FIFA U-17 மகேிர் உலகக் ளகாப்ரபரய இந்தியா நடத்துகிறது,
தமலும் இந்ே நிகழ்வு புவளனஸ்வர், ளகாவா மற்றும்
மூன்று இடங்கைில் நனடசபறும்.

வி மும்ரப ஆகிய

mwptpay; - ghJfhg;G njhlu;ghd nra;jpfs;
1.

The United Arab Emirates (UAE) became the first Gulf country to record a case
of monkeypox.
ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் (UAE) குைங்கு காய்ச்சலால் பாேிக்கப்பட்ட முேல்
வனைகுடா நாடு.

2.

PARAM PORUL, a state-of-the-art Supercomputer was inaugurated at NIT
Tiruchirappalli

PARAM

PORULஎன்ற

அேிநவை
ீ

சூப்பர்

கம்ப்யூட்டர்

NIT

ேிருச்சிராப்பள்ைியில் ேிறக்கப்பட்டது.

3.

The Ministry of Railways said that it will collaborate with the Indian Institute of
Technology Madras (IIT Madras) to develop an indigenous Hyperloop
system.
இந்ேிய

சோழில்நுட்பக்

உள் ாட்டு

ரைப்பர்லூப்

கழகத்துடன்

அரமப்ரப

அனமச்சகம் சேரிவித்துள்ைது

4.

(ஐஐடி

சமட்ராஸ்)

உருவாக்க

உள்ைோக

இனணந்து

ரயில்தவ

On June 23, India launched its GSAT-24 satellite, that has been built by ISRO
for New Space India Limited (NSIL). Key Points GSAT-24 satellite was
launched on Ariane 5 space launch vehicle, by French company Arianespace.
ெூன் 23 அன்று, இந்ேியா ேைது ஜிசாட்-24 பசயற்ரகக்ளகாரே விண்ணில்
சசலுத்ேியது, இது நியூஸ்தபஸ் இந்ேியா லிமிசடட் (என்எஸ்ஐஎல்) க்காக
இஸ்தராவால் கட்டப்பட்டது. முக்கிய புள்ைிகள்

Ariane 5 விண்சவைி ஏவுகனண
Arianespace மூலம் ஏவப்பட்டது.
5.

GSAT-24

வாகைத்ேில்,

சசயற்னகக்தகாள்

பிசரஞ்சு

நிறுவைமாை

The Ministry of Agriculture unveiled India’s first Covid-19 vaccine “Anocovax”
for animals.
விவசாய அனமச்சகம், விலங்குகளுக்காை இந்ேியாவின் முேல் தகாவிட்-19
ேடுப்பூசியாை

“Anocovax”

ஐ சவைியிட்டது.

bghUshjhu ãfœÎfŸ
1.

Prime Minister Narendra Modi dedicated, The Konkan Railway (KR) Zone
which is 100% Electrified railway zone in India.
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இந்தியாெில் 100% மின்மயமாக்கப்பட்ட ரயில்கெ மண்டலமான வகாங்கன்
ரயில்கெ (KR) மண்டலத்தத பிரதமர் நகரந்திரகமாடி அர்ப்பணித்தார்.

2.

Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin launched the “Ennum Ezhuthum
Scheme” in state. Ennum Ezhuthum Scheme. Students from Classes 1 to
3 to assess and bridge the learning gap. The children will be trained in 3
subjects – Tamil, English, and Mathematics in a classroom suitable for
conducting lessons that are designed in the format of dance, songs,
storytelling, and puppetry, and also videos.
தமிழக

முதல்ெர்

மு.க.ஸ்டாலின்

மாநிலத்தில்

“எண்ணும்

எழுத்துத்தும்

திட்டத்தத” வதாடங்கிதெத்தார். எண்ணும் எழுத்துத்தும் திட்டம். 1 முதல் 3
ஆம்

ெகுப்பு

ெதரயிலான

மாணெர்களுக்கு

கற்றல்

இதடவெளிதய

மதிப்பிடவும், குதறக்கவும் பயன்படும். நடனம், பாடல்கள், கதத வொல்லல்
மற்றும்

வபாம்மலாட்டம்

பாடங்கதள

மற்றும்

நடத்துெதற்கு

ெடிகயா
ீ

ெடிெில்

ஏற்றெகுப்பதறயில்

ெடிெதமக்கப்பட்ட

குழந்ததகளுக்கு

தமிழ்,

ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் ஆகிய 3 பாடங்களில் பயிற்ெி அளிக்கப்படும்.
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Ïju brŒÂfŸ
1.

Maharashtra Gene Bank’, a first-of-its-kind project in India. To conserve
genetic resources in Maharashtra including marine diversity, seeds of local
crops, and animal diversity.
மகாைாஷ்டிைா ஜீன் ளபங்க்’, இந்ேியாவில் முேல்-அேன் வனகயாை ேிட்டம்.
கடல் பன்முகத்ேன்னம, உள்ளூர் பயிர்கைின் வினேகள் மற்றும் விலங்கு
பன்முகத்ேன்னம
பாதுகாக்க

2.

உள்ைிட்ட

மகாராஷ்டிராவில்

மரபணு

வைங்கனை

The World Health Organization (WHO) coordinates World Immunization
Week and it is celebrated annually in the last week of April (24 to 30th April).
உலக

சுகாோர

அனமப்பு

(WHO)

உலக

ள ாய்த்தடுப்பு

வாைத்ரத

ஒருங்கினணக்கிறது மற்றும் இது ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் கனடசி வாரத்ேில்
(ஏப்ரல் 24 முேல் 30 வனர) சகாண்டாடப்படுகிறது.

3.

The UN World Tourism Organization (UNWTO) has announced that Russia
has decided to withdraw from the UNWTO.

UNWTO
4.

இலிருந்து

ைஷ்யா

விலக

முடிவு

பசய்துள்ேதாகUN World

Tourism Organisation (UNWTO)அறிவித்துள்ைது.
UNICEF India and NITI Aayog have signed a statement of intent (SoI) on
sustainable development goals (SDGs) focusing on children.

UNICEF

இந்தியா

மற்றும்

NITI

ஆளயாக்

ஆகியனவ

நினலயாை

வைர்ச்சிக்காை தநாக்கத்ேின் (SoI) அறிக்னகயில் னகசயழுத்ேிட்டுள்ைை.

5.

Maharashtra inaugurated Mumbai’s first completely digital bus on the route
of Gateway of India to Churchgate having a unique ‘Tap-in Tap-out’ feature
மகாைாஷ்டிைா மும்ரபயின் முதல் முழுரமயான டிஜிட்டல் ளபருந்ரத

தகட்தவ ஆஃப் இந்ேியா முேல் சர்ச்தகட் வனர ேைித்துவமாை ‘தடப்-இன்
தடப்-அவுட்’ அம்சத்துடன் அறிமுகப்படுத்ேியது.

6.

The first state in the country to get the L-root server is Rajasthan. With
seamless internet connectivity, this server will assist the State government in
providing its flagship digital services and enforcing e-governance.
எல்-ரூட்

சர்வரைப்

ேனடயற்ற

சபற்ற

இனணய

அரசாங்கத்ேின்

நாட்டிதலதய

இனணப்புடன்,

முேன்னமயாை

டிெிட்டல்

முேல்

இந்ேச்

தசனவகனை

மின்-ஆளுனமனயச் சசயல்படுத்துவேிலும் உேவும்

7.

மாநிலம்

ராெஸ்ோன்.

தசனவயகம்,

மாநில

வழங்குவேிலும்,

India and the US have plans to strengthen cooperation in the fields of skill
development and education through joint collaborations.
இந்தியாவும் அபமரிக்காவும் கூட்டு ஒத்துனழப்பு மூலம் ேிறன் தமம்பாடு
மற்றும் கல்வித் துனறகைில் ஒத்துனழப்னப வலுப்படுத்ே ேிட்டமிட்டுள்ைை.
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‘Khanjar’ is a Joint Special Forces Exercise held between India and
Kyrgyzstan carried out a two–week–long Joint Special Forces Exercise.
‘கஞ்சர்’ என்பது இந்ேியாவுக்கும் கிர்கிஸ்ோனுக்கும் இனடதய நனடசபற்ற
கூட்டு சிறப்புப் பனடப் பயிற்சியாகும்,

9.

The fourth edition of the two-day India-Bangladesh Coordinated Patrol
(CORPAT) exercises began on 22ndst May in the Bay of Bengal..
இரண்டு

நாள்

இந்ேியா-வங்காைதேச

ஒருங்கினணந்ே

தராந்து

(CORPAT)

பயிற்சிகைின் நான்காவது பேிப்பு தம 22 ஆம் தேேி வங்காை விரிகுடாவில்
சோடங்கியது.

10. Exercising the powers conferred under Article 142 of the Constitution, the
Supreme Court ordered to release of A.G. Perarivalan.
அரசியலனமப்பின் 142வது பிரிவின் கீ ழ் வழங்கப்பட்டுள்ை அேிகாரங்கனைப்
பயன்படுத்ேி,

ஏ.ெி.

உத்ேரவிட்டது.

தபரறிவாைனை

விடுேனல

சசய்ய

உச்ச

நீேிமன்றம்

11. The Indian Space Research Organization (ISRO) recently successfully tested
the HS200 solid rocket booster.
இந்ேிய

விண்சவைி

ஆராய்ச்சி

நிறுவைம்

(ISRO)

ைாக்பகட் பூஸ்டரை சவற்றிகரமாக தசாேித்ேது

சமீ பத்ேில்

HS200

திட

12. The surviving soldiers of Operation Dudhi were felicitated by Assam Rifles.
ஆபளைஷன் துதியில் உயிர் பினழத்ே வரர்களுக்கு
ீ
அஸ்ஸாம் னரபிள்ஸ்
மூலம் பாராட்டு சேரிவிக்கப்பட்டது.

13. India's first portable solar rooftop system was
atSwaminarayan Akshardham temple complex in Gandhinagar.

inaugurated

இந்ேியாவின் முதல் ரகயடக்க சூரிய கூரை அரமப்பு காந்ேிநகரில் உள்ை
சுவாமிநாராயண் அக்ஷர்ோம் தகாயில் வைாகத்ேில் ேிறக்கப்பட்டது.

14. The United States has become the first country in the world to announce a
ban on missile tests against space satellites.
விண்சவைி சசயற்னகக்தகாள்களுக்கு எேிராை ஏவுகனண தசாேனைகளுக்கு
தரட

விதித்த

சபற்றுள்ைது.

உலகின்

முதல்

ாடு

என்ற

சபருனமனய

அசமரிக்கா

15. South Korea’s National Intelligence Service became the first in Asia to join
NATO’s cyber defence group.
சேன்

சகாரியாவின்

தேசிய புலைாய்வு

தசனவ தநட்தடாவின்

பாதுகாப்பு குழுவில் இனணந்ே முேல் ஆசிய நாடாகும்.

இனணய

16. Himachal Pradesh launched the “Single-Use Plastic Buy Back Scheme”
இமாச்சலப்

பிரதேசம்

“ஒருமுரற

பயன்படுத்தக்கூடிய

திரும்பப் பபறும் திட்டத்ரத” அறிமுகப்படுத்ேியது.

பிோஸ்டிக்

17. The first India-Nepal Bharat Gaurav tourism train was flagged off from
Safdarjung Railway Station in Delhi.
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முேல்
உள்ை

இந்தியா-ள பாே
சப்ேர்ெங்

துவக்கப்பட்டது.

பாைத்

ரயில்

கவுைவ்

சுற்றுலா

நினலயத்ேில்

ையில்

இருந்து

படல்லியில்

சகாடியனசத்து

18. Union government has banned the use of ‘single-use plastic’ from July 1,
2022.
ஜூரல

1,

2022

முதல்

‘ஒருமுரற

மட்டுளம

பயன்படுத்தும்

பிோஸ்டிக்ரக’ பயன்படுத்ே மத்ேிய அரசு ேனட விேித்துள்ைது.

19. The Multinational Peacekeeping Exercise “Ex Khaan Quest -2022” was
concluded on June 20, 2022 at “Peace Support Operations Training Centre” in
Ulaanbaatar, Mongolia.
பன்ைாட்டு அனமேி காக்கும் பயிற்சி “எக்ஸ் கான் குபவஸ்ட் -2022” ெூன்
20, 2022 அன்று மங்தகாலியாவின் உலான்பாேரில் உள்ை “அனமேி ஆேரவு
சசயல்பாட்டு பயிற்சி னமயத்ேில்” முடிவனடந்ேது.

20. First Private Train under the “Bharat Gaurav Scheme” started from
Coimbatore (Tamil Nadu) to Shirdi (Maharashtra) by Indian Railways’
Southern Railway zone.
"பாைத் பகௌைவ் திட்டத்தின்" கீ ழ் முேல்தனியார் ரயில் தகாயம்புத்தூரில்

இருந்து (ேமிழ்நாடு) ஷீரடிக்கு (மகாராஷ்டிரா) இந்ேிய ரயில்தவயின் சேற்கு
ரயில்தவ மண்டலத்ேின் மூலம் சோடங்கப்பட்டது.

21. Joint Military Exercise between India and Bangladesh, Ex SAMPRITI-X, was
started from June 5, 2022 at Jashore Military Station in Bangladesh.
இந்ேியா மற்றும் பங்கைாதேஷ் இனடதயயாை கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி,
Ex

SAMPRITI-X,

ெூன்

5,

2022

முேல்

பங்கைாதேஷில்

இராணுவ நினலயத்ேில் சோடங்கப்பட்டது..

உள்ை

ெதஷார்

22. The Railway Protection Force (RPF) under Operation Mahila Suraksha has
rescued 150 women and girls from falling into the trap of human trafficking
syndicates.
ஆபளைஷன் மகிோ சுைக்ஷாவின் கீ ழ் ரயில்தவ பாதுகாப்புப் பனட (RPF)
மைிே

கடத்ேல்

கும்பலின்

சிறுமிகனை மீ ட்டுள்ைது.

வனலயில்

விழுந்ே

150

சபண்கள்

மற்றும்

23. Tennis player Rafael Nadal won the final match to beat Casper Ruud and
claim his 14th French Open Men’s single title.
சடன்ைிஸ் வைர்
ீ
ைஃளபல்
வழ்த்ேி
ீ

தனது14வது

சவன்றார்.

டால் இறுேிப் தபாட்டியில் காஸ்பர் ரூட்னட

பிசரஞ்ச்

ஓபன்

ஆடவர்

ஒற்னறயர்

பட்டத்னே

24. Prime Minister Narendra Modi chairs the country’s ‘National conference of
chief secretaries’ in Dharamsala in the month of June 2022.
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பிரேமர்

நதரந்ேிர

‘தரலரமச்

ோங்குகிறார்.

தமாடி

2022

பசயலாேர்கேின்

ெூன்

மாேம்

ளதசிய

ேர்மசாலாவில்

ாட்டின்

மா ாட்டுக்கு’

ேனலனம

25. Union Minister Jitendra Singh inaugurated the Lavender Festival, the first–
of–its kind in India, in Bhaderwah, Jammu and Kashmir.
மத்ேிய

அனமச்சர்

பதேர்வாவில்

ெிதேந்ேிர

இந்ேியாவில்

சிங்,

ெம்மு

முேன்முேலாக

சோடங்கி னவத்ோர்.

மற்றும்

காஷ்மீ ர்

மாநிலம்

லாபவண்டர் திருவிழாரவ

26. India and other member countries of the Shanghai Cooperation Organisation
(SCO) supported an initiative of China to organise a joint border operation
‘Solidarity–2023’ for the border agencies of the member countries next year.
இந்ேியாவும்

ஷாங்காய்

ஒத்துனழப்பு

அனமப்பின்

(SCO)

மற்ற

உறுப்பு

நாடுகளும் அடுத்ே ஆண்டு உறுப்பு நாடுகைின் எல்னல நிறுவைங்களுக்காக

கூட்டு எல்னல நடவடிக்னகயாை ‘Solidarity–2023’ ஐ ஏற்பாடு சசய்வேற்காை
சீைாவின் முயற்சினய ஆேரித்ேை.

27. Indian Navy’s stealth Frigate, INS Talwar is deployed for Operation Sankalp
commemorating the 3rd continuous year of Indian Navy’s presence in the Gulf
for protection of India’s Maritime Interests.
இந்ேியக் கடற்பனடயின் தபார்க்கப்பலாை ஐஎன்எஸ் ேல்வார், இந்ேியாவின்
கடல்சார்

நலன்கனைப்

பாதுகாப்பேற்காக

வனைகுடாவில்

இந்ேியக்

கடற்பனடயின் இருப்பின் 3வது சோடர்ச்சியாை ஆண்னட நினைவுகூரும்
வனகயில் ஆபளைஷன் சங்கல்ப் பணிக்காகப் பயன்படுத்ேப்படுகிறது.

28. World Number One Iga Swiatek of Poland won the French Open 2022
Women's Singles Title by beating US teenager Coco Gauf.
உலகின்

அசமரிக்க

நம்பர்

ஒன்

இைம்சபண்

வராங்கனை
ீ
தகாதகா

ளபாலந்தின்

காஃப்னபவழ்த்ேி
ீ

மகைிர் ஒற்னறயர் பட்டத்னே சவன்றார்.

இகா

ஸ்வியாபடக்,

பிபைஞ்சு

ஓபன்

2022

29. India's rank is 180 in the 2022 Environmental Performance Index (EPI) and
has scored the lowest among 180 countries.
2022 சுற்றுச்சூழல் சசயல்ேிறன் குறியீட்டில் (EPI) இந்ேியாவின் ேரவரினச
180

ஆக

உள்ேது

சபற்றுள்ைது.

மற்றும்

180

நாடுகைில்

மிகக்

குனறந்ே

மேிப்சபண்

30. Minister of Communications Ashwini Vaishnaw launched ‘Dak Karmayogi’. It
is an e-learning portal of Department of Posts.
ேகவல்

சோடர்புத்துனற

அனமச்சர்

அஸ்விைி

னவஷ்ணவ்,

‘தக்

கர்மளயாகி’ரய துவக்கி னவத்ோர். இது அஞ்சல் துனறயின் மின்-கற்றல்
தபார்டல் ஆகும்.
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