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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

JUNE 2022 CURRENT AFFAIRS 

PERSONALITIES 

1. On June 24, 2022, retired IAS officer Parameswaran Iyer was appointed as the 

new CEO of NITI Aayog. 

ஜூன் 24, 2022 அன்று, ஓய்வுபெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி பரமேஸ்வரன் ஐயர் நிதி 
ஆய ாக்கின் புதி  தலைலை நிர்வாக அதிகாரி ாக நி ைிக்கப்ெட்டார்.  

2. On June 24, 2022 the tenure of current chief of Research and Analysis wing 

(RAW), Samant Kumar Goel, was extended by one year. 

ஜூன் 24, 2022 அன்று ஆராய்ச்சி ைற்றும் ெகுப்ொய்வு ெிரிவின் (RAW) தற்யொலத  
தலைவர் சேந்த் குோர் ம ாயலின் ெதவிக்காைம் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்ெட்டது  

3. On June 23, 2022 Former DGP of Punjab Dinkar Gupta was appointed as the 

new Director General of National Investigation Agency (NIA). 

ஜூன் 23, 2022 அன்று ெஞ்சாெின் முன்னாள் டிஜிெி தின ர் குப்தா யதசி  
புைனாய்வு அலைப்ெின் (என்ஐஏ) புதி  லடரக்டர் பஜனரைாக நி ைிக்கப்ெட்டார்.  

4. Ruchira Kamboj has been appointed as the next Permanent Representative of 

India to the United Nations. 

ஐக்கி  நாடுகள் சலெக்கான இந்தி ாவின் அடுத்த நிரந்தரப் ெிரதிநிதி ாக 
ருச்சிரா  ம்மபாஜ் நி ைிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

5. Senior IAS officer Nidhi Chibber has been appointed as the chairperson of the 

Central Board of Secondary Education (CBSE). 

மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி நிதி சிப்பர் ைத்தி  இலடநிலைக் கல்வி வாரி த்தின் 

(சிெிஎஸ்இ) தலைவராக நி ைிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
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6. Appointments Committee of the cabinet has approved the appointment of IRS 

officer Nitin Gupta as the new chairman of Central Board of Direct Taxes (CBDT). 

ைத்தி  யநரடி வரிகள் வாரி த்தின் (CBDT) புதி  தலைவராக IRS அதிகாரி நிதின் 
குப்தாலவ நி ைிக்க அலைச்சரலவ ின் நி ைனக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

AWARD 

7. 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. 

ஜூன் 15, 2022 அன்று உல ப் மபாட்டிக் குறியீடு. ஆசி  நாடுகளில் இந்தி ா 
ைிகக் கடுலை ான உ ர்லவக் கண்டது. நாடுகளின் தரவரிலச ில் இந்தி ா 
ஆறு இடங்கள் உ ர்ந்து 43வது இடத்தில் இருந்து 37வது இடத்திற்கு 
முன்யனறியுள்ளது. 

8. The 4th State Food Safety Index was released for measuring the performance of 

States on five parameters of food safety. 

1. In the index, Tamil Nadu secured first rank, in the category of large states. 

2. In the category of small states, Goa has been ranked first followed by Manipur 

and Sikkim. 

3. Among UTs, Jammu & Kashmir has been ranked first, followed by Delhi and 

Chandigarh. 

உணவுப் ொதுகாப்ெின் ஐந்து அளவுருக்களில் ைாநிைங்களின் பச ல்திறலன 
அளவிடுவதற்காக 4வது ோநில உணவுப் பாது ாப்புக் குறியீடு 
பவளி ிடப்ெட்டது. 

1. குறி டீ்டில், பெரி  ைாநிைங்களின் ெிரிவில், தேிழ்நாடு முதல் இடத்ததப் 
ெிடித்தது. 

2. சிறி  ைாநிைங்களின் ெிரிவில், யகாவா முதல் இடத்லதப் ெிடித்துள்ளது, 
அலதத் பதாடர்ந்து ைணிப்பூர் ைற்றும் சிக்கிம். 

3. யூனி ன் ெிரயதசங்களில், ஜம்மு & காஷ்ைீர் முதைிடத்திலும், படல்ைி 
ைற்றும் சண்டிகர் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. 
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ECONOMY 

9. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to dedicate 100% electrification of 

the Konkan Railway (KR) route to India. 

பகாங்கன் இர ில்யவ (KR) வழித்தடத்லத 100% ேின்ேயோக் தல 
இந்தி ாவுக்கு ெிரதைர் நயரந்திர யைாடி அர்ப்ெணிக்க உள்ளார்.  

10. Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin launched the “Ennum Ezhuthum 

Scheme” in state, as schools re-opened after summer vacation. Ennum Ezhuthum 

Scheme.  

யகாலட விடுமுலற முடிந்து ெள்ளிகள் திறக்கப்ெட்ட நிலை ில், தைிழக 
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் ைாநிைத்தில் “என்னும் எழுத்துத் திட்டத்தத” 
பதாடங்கி லவத்தார். என்றும் எழுதும் திட்டம்.  

11. The first commercial flight from Sanaa Airport, Yemen to Cairo, Egypt has been 

welcomed by the United Nations.  

ஏேனில் உள்ள சனா விோன நிதலயத்தில் இருந்து எகிப்தின் பகய்யரா 
நகருக்கு முதல் வணிக விைானம் ஐக்கி  நாடுகள் சலெ ால் 
வரயவற்கப்ெட்டது. 

SCIENCE AND TECH 

12. 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.  

ஜூன் 23 அன்று, இந்தி ா தனது ஜிசாட்-24 சசயற்த க்ம ாதள விண்ணில் 
பசலுத்தி து, இது நியூஸ்யெஸ் இந்தி ா ைிைிபடட் (என்எஸ்ஐஎல்) க்காக 
இஸ்யராவால் கட்டப்ெட்டது. முக்கி  புள்ளிகள் GSAT-24 பச ற்லகக்யகாள் Ariane 

5 விண்பவளி ஏவுகலண வாகனத்தில், ெிபரஞ்சு நிறுவனைான Arianespace மூைம் 
ஏவப்ெட்டது. 

13. The Ministry of Agriculture unveiled India’s first Covid-19 vaccine “Anocovax” for 

animals. 

விவசா  அலைச்சகம், விைங்குகளுக்கான இந்தி ாவின் முதல் யகாவிட்-19 

தடுப்பூசி ான “Anocovax” ஐ பவளி ிட்டது. 
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DAYS 

14. The International Day of Yoga is observed on June 21. 

சர்வயதச ய ாகா தினம் ஜூன் 21 அன்று அனுசரிக்கப்ெடுகிறது. 

15. The World Environment Day 2022 was observed on June 5. 

உைக சுற்றுச்சூழல் தினம் 2022 ஜூன் 5 அன்று அனுசரிக்கப்ெட்டது. 

OTHERS 

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

இைாச்சைப் ெிரயதசம் “ஒருமுதற பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் திரும்பப் 
சபறும் திட்டத்தத” அறிமுகப்ெடுத்தி து. 

17. The first India-Nepal Bharat Gaurav tourism train was flagged off from 

Safdarjung Railway Station in Delhi. 

முதல் இந்தியா-மநபாள பாரத்  வுரவ் சுற்றுலா ரயில் சடல்லியில் உள்ள 
சப்தர்ஜங் ர ில் நிலை த்தில் இருந்து பகாடி லசத்து துவக்கப்ெட்டது.  

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

ஜூதல 1, 2022 முதல் ‘ஒருமுதற ேட்டுமே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக்த ’ 
ெ ன்ெடுத்த ைத்தி  அரசு தலட விதித்துள்ளது.  

19. The Multinational Peacekeeping Exercise “Ex Khaan Quest -2022” was 

concluded on June 20, 2022 at “Peace Support Operations Training Centre” in 

Ulaanbaatar, Mongolia.  

ென்னாட்டு அலைதி காக்கும் ெ ிற்சி “எக்ஸ்  ான் குசவஸ்ட் -2022” ஜூன் 20, 
2022 அன்று ைங்யகாைி ாவின் உைான்ொதரில் உள்ள “அலைதி ஆதரவு 

பச ல்ொட்டு ெ ிற்சி லை த்தில்” முடிவலடந்தது. 

20. First Train under the “Bharat Gaurav Scheme” started from Coimbatore (Tamil 

Nadu) to Shirdi (Maharashtra) by Indian Railways’ Southern Railway zone. 

"பாரத் ச ௌரவ் திட்டத்தின்" கீழ் முதல் ர ில் யகா ம்புத்தூரில் இருந்து 
(தைிழ்நாடு) ஷீரடிக்கு (ைகாராஷ்டிரா) இந்தி  ர ில்யவ ின் பதற்கு ர ில்யவ 
ைண்டைத்தின் மூைம் பதாடங்கப்ெட்டது.  

21. Joint Military Exercise between India and Bangladesh, Ex SAMPRITI-X, was 

started from June 5, 2022 at Jashore Military Station in Bangladesh. 
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இந்தி ா ைற்றும் ெங்களாயதஷ் இலடய  ான கூட்டு இராணுவப் ெ ிற்சி, Ex 
SAMPRITI-X, ஜூன் 5, 2022 முதல் ெங்களாயதஷில் உள்ள ஜயஷார் இராணுவ 
நிலை த்தில் பதாடங்கப்ெட்டது..  

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. 

ஆபமரஷன் ே ிளா சுரக்ஷாவின் கீழ் ர ில்யவ ொதுகாப்புப் ெலட (RPF) ைனித 
கடத்தல் கும்ெைின் வலை ில் விழுந்த 150 பெண்கள் ைற்றும் சிறுைிகலள 
ைீட்டுள்ளது.  

23. Tennis player Rafael Nadal won the final match to beat Casper Ruud and claim 

his 14th French Open Men’s single title. 

படன்னிஸ் வரீர் ரஃமபல் நடால் இறுதிப் யொட்டி ில் காஸ்ெர் ரூட்லட வழீ்த்தி 
14வது ெிபரஞ்ச் ஓென் ஆடவர் ஒற்லற ர் ெட்டத்லத பவன்றார்.  

24. Prime Minister Narendra Modi chairs the country’s ‘first national conference of 

chief secretaries’ in Dharamsala in the month of June 2022. 

ெிரதைர் நயரந்திர யைாடி 2022 ஜூன் ைாதம் தர்ைசாைாவில் நாட்டின் ‘ததலதேச் 
சசயலாளர் ளின் முதல் மதசிய ோநாட்டுக்கு’ தலைலை தாங்குகிறார்.  

25. Union Minister Jitendra Singh inaugurated the Lavender Festival, the first–of–

its kind in India, in Bhaderwah, Jammu and Kashmir. 

ைத்தி  அலைச்சர் ஜியதந்திர சிங், ஜம்மு ைற்றும் காஷ்ைீர் ைாநிைம் 
ெயதர்வாவில் இந்தி ாவில் முதன்முதைாக லாசவண்டர் திருவிழாதவ 
பதாடங்கி லவத்தார்.  

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. 

இந்தி ாவும் ஷாங்காய் ஒத்துலழப்பு அலைப்ெின் (SCO) ைற்ற உறுப்பு நாடுகளும் 
அடுத்த ஆண்டு உறுப்பு நாடுகளின் எல்லை நிறுவனங்களுக்காக கூட்டு எல்லை 

நடவடிக்லக ான ‘Solidarity–2023’ ஐ ஏற்ொடு பசய்வதற்கான சீனாவின் 

மு ற்சில  ஆதரித்தன. 
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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. 

இந்தி க் கடற்ெலட ின் திருட்டுப் யொர்க்கப்ெைான ஐஎன்எஸ் தல்வார், 
இந்தி ாவின் கடல்சார் நைன்கலளப் ொதுகாப்ெதற்காக வலளகுடாவில் 
இந்தி க் கடற்ெலட ின் இருப்ெின் 3வது பதாடர்ச்சி ான ஆண்லட 
நிலனவுகூரும் வலக ில் ஆபமரஷன் சங் ல்ப் ெணிக்காகப் 
ெ ன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

28. World Number One Iga Swiatek of Poland won the French Open 2022 Women's 

Singles Title by beating US teenager Coco Gauf. 

உைகின் நம்ெர் ஒன் வரீாங்கலன மபாலந்தின் இ ா ஸ்வியாசடக், அபைரிக்க 
இளம்பெண் யகாயகா காஃப்லெ வழீ்த்தி பிசரஞ்சு ஓபன் 2022 ைகளிர் ஒற்லற ர் 
ெட்டத்லத பவன்றார்.  

29. India's rank is 180 in the 2022 Environmental Performance Index (EPI) and has 

scored the lowest among 180 countries. 

2022 சுற்றுச்சூழல் பச ல்திறன் குறி ீட்டில் (EPI) இந்தி ாவின் தரவரிலச 180 
ஆ  உள்ளது ைற்றும் 180 நாடுகளில் ைிகக் குலறந்த ைதிப்பெண் பெற்றுள்ளது. 

30. Santhal or Santal are India’s third largest scheduled tribe community after 

Gonds and Bhils. The Santhali population is mainly distributed in Jharkhand, 

Odisha and West Bengal. NDA Presidential election candidate Droupadi 

Murmu’s home district, Mayurbhanj. 

சந்தால் அல்ைது சந்தால் யகாண்ட்ஸ் ைற்றும் ெில்களுக்குப் ெிறகு இந்தி ாவின் 
மூன்றாவது பெரி  ெட்டி ல் ெழங்குடி சமூகைாகும். சந்தாைி ைக்கள் 
முக்கி ைாக ஜார்கண்ட், ஒடிசா ைற்றும் யைற்கு வங்கத்தில் 
விநிய ாகிக்கப்ெடுகிறார்கள். NDA ஜனாதிெதி யதர்தல் யவட்ொளர் திசரௌபதி 

முர்முவின் சசாந்த ோவட்டோன ேயூர்பஞ்ச்.. 

31. Minister of Communications Ashwini Vaishnaw launched ‘Dak Karmayogi’. It is 

an e-learning portal of Department of Posts. 

தகவல் பதாடர்புத்துலற அலைச்சர் அஸ்வினி லவஷ்ணவ், ‘தக் 
 ர்ேமயா ி’தய துவக்கி லவத்தார். இது அஞ்சல் துலற ின் ைின்-கற்றல் 
யொர்டல் ஆகும். 
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**** 

 

Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 

❖ Free study Materials  

❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 

❖ Hostel facility arranged 

❖ Free monthly magazine 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Connect with us: 7358001586/87. 
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