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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)
MAY 2022 CURRENT AFFAIRS
PERSONALITIES
1. Tedros Adhanom Ghebreyesus was re-elected as Director-General of the World
Health Organization (WHO) with overwhelming support after running unopposed
for a second term.
Tedros Adhanom Ghebreyesus இரண்டாவது

முறையாக

ப ாட்டியின்ைி

ப ரும்

ஆதரவுடன் உலக சுகாதார அறைப் ின் (WHO) இயக்குநர் பெனரலாக ைீ ண்டும்
பதர்ந்பதடுக்கப் ட்டார்.

2. Captain Abhilasha Barak of Haryana at the age of 26 has become the Indian
Army’s first woman combat aviator.
ஹரியானாறவச்

பேர்ந்த

கேப்டன்

அபிலாஷா

பராக்

26

வயதில்

இந்திய

ராணுவத்தின் முதல் ப ண் ப ார் விைானி ஆனார்.

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

ிரதைராக அந்க ாணி அல்பான ீஸ்

தவிபயற்ைார்.

ிரதைரான முதல் இத்தாலிய ஆஸ்திபரலியர் இவர்தான்.

4. Devasahayam Pillai became the first Indian layman to be declared a saint by the
Vatican.
வாட்டிகானால் புனிதராக அைிவிக்கப் ட்ட முதல் இந்தியப்

ாைரர் க வசோயம்

பிள்ளை ஆவார்.

5. In France, Elisabeth Borne has been appointed as the country’s new prime
minister.
ிரான்ேில், நாட்டின் புதிய

ிரதைராக எலிசபபத் கபார்ன் நியைிக்கப் ட்டுள்ளார்.
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6. Rajiv Kumar, the current Election Commissioner (EC), will take over as the next
Chief Election Commissioner (CEC).
தற்ப ாறதய பதர்தல் ஆறையர் (EC) ராஜீவ் குமார், அடுத்த தறலறை பதர்தல்
ஆறையராக (CEC) ப ாறுப்ப ற் ார்.

7. Katalin Novak has been elected as the first female President of the country.
நாட்டின் முதல் ப ண் அதி ராக ேட்டலின் க ாவக் பதர்வு பேய்யப் ட்டுள்ளார்.

8. John Lee Ka-chiu, a former security chief has recently been elected as the next
leader of Hong Kong.
ஹாங்காங்கின் அடுத்த தறலவராக முன்னாள்

ாதுகாப்புத் தறலவர் ஜான் லீ

ோ-சியு ேைீ த்தில் பதர்ந்பதடுக்கப் ட்டார்.

9. The National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), has
announced the appointment of Krishnan Ramanujam, as its chairperson for 2022–
23.
பைன்ப ாருள் ைற்றும் பேறவ நிறுவனங்களின் பதேிய ேங்கம் (NASSCOM), 2022-23
ஆம்

ஆண்டிற்கான

அதன்

தறலவராக

ேிருஷ்ணன்

ராமானுஜம்

நியைிக்கப் ட்டுள்ளதாக அைிவித்துள்ளது.

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

ிரதைரின் ஆபலாேகராக நியைிக்க அறைச்ேரறவயின் நியைனக்

குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

PLACES
11. 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.
ார்டர் பராடு ஆர்கறனபேஷன் ( ிஆர்ஓ) 2022 பை 20 அன்று அருைாச்ேலப்
ிரபதேத்தில் உள்ள ப ச்சிபு சுரங்ேப்பாள

பதாண்டும்

ைிறய முடித்துள்ளது.

இந்த சுரங்கப் ாறத வர்தக் திட்டத்தின் கீ ழ் BRO ஆல் கட்டப் டுகிைது.

12. The two-day National Conference of Women Legislators has been inaugurated on
26th May 2022 by President Ram Nath Kovind in Thiruvananthapuram, Kerala.
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இரண்டு நாள் ப ண் ேட்டைன்ை உறுப் ினர்களின் பதேிய ைாநாட்றட 26 பை 2022
அன்று

குடியரசுத்

தறலவர்

ராம்நாத்

பகாவிந்த்,

கேரைாவின்

ிருவனந் புரத் ில் பதாடங்கி றவத்தார்.

13. India International Centre for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini, Nepal.
பந ாளத்தின் லும்பினியில் உள்ள இந்திய ேர்வபதே புத்த கலாச்ோரம் ைற்றும்
ாரம் ரிய றையம்.

14. India-Jamaica Friendship Garden’ was recently inaugurated at the Hope Royal
Botanical Gardens in St. Andrew, Jamaica.
இந் ியா-ஜளமக்ோ

ட்பு

பூங்ோ'

ேைீ த்தில்

ெறைக்காவின்

பேயின்ட்

ஆண்ட்ரூவில் உள்ள பஹாப் ராயல் தாவரவியல் பூங்காவில் திைக்கப் ட்டது.

SPORTS
15. The Nanjarayan Tank is recently declared the 17th bird sanctuary of Tamil Nadu.
ஞ்சராயன் குைம் ேைீ த்தில் தைிழகத்தின் 17வது

ைறவகள் ேரைாலயைாக

அைிவிக்கப் ட்டது.

16. 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 மேைிர் உலேக் கோப்ளபளய இந் ியா நடத்துகிைது, பைலும்
இந்த நிகழ்வு புவகனஸ்வர், கோவா மற்றும்

வி மும்ளப ஆகிய மூன்று

இடங்களில் நறடப றும்.

AWARD
17. Indian writer Geetanjali Shree along with American translator Daisy Rockwell has
won the 2022 International Booker Prize for the book titled “Tomb of Sand.”
இந்திய எழுத்தாளர் கீ தாஞ்ேலி ஸ்ரீ ைற்றும் அபைரிக்க பைாழிப யர்ப் ாளர் படய்ேி
ராக்பவல் இறைந்து 2022 ஆம் ஆண்டுக்ோன சர்வக ச புக்ேர் பரிளச "படாம்ப்
ஆஃப் ோண்ட்" என்ை புத்தகத்திற்காக பவன்றுள்ளனர்.

18. ASHA (Accredited Social Health Activist) workers received the Global Health
Leaders Award-2022 in the backdrop of the 75th World Health Assembly.
ASHA (அங்கீ கரிக்கப் ட்ட ேமூக சுகாதார ஆர்வலர்) பதாழிலாளர்கள் 75வது உலக
சுகாதார ேற யின்

ின்னைியில் உலேைாவிய சுோ ார

ளலவர்ேள் விருது-

2022 ஐப் ப ற்ைனர்.
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SCIENCE AND TECH
19. The United Arab Emirates (UAE) became the first Gulf country to record a case of
monkeypox.
ஐக்கிய

அரபு

எைிபரட்ஸ்

(UAE)

குரங்கு ோய்ச்சலால்

ாதிக்கப் ட்ட

முதல்

வறளகுடா நாடு.

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

அதிநவன
ீ

சூப் ர்

கம்ப்யூட்டர்

NIT

திருச்ேிராப் ள்ளியில்

திைக்கப் ட்டது.

21. The Ministry of Railways said that it will collaborate with the Indian Institute of
Technology Madras (IIT Madras) to develop an indigenous Hyperloop system.
இந்திய பதாழில்நுட் க் கழகத்துடன் (ஐஐடி பைட்ராஸ்) இறைந்து உள் ாட்டு
ளைப்பர்லூப்

அளமப்ளப

உருவாக்க

உள்ளதாக

ரயில்பவ

அறைச்ேகம்

பதரிவித்துள்ளது

DAYS
22. Every year May 21st is observed as National Anti-Terrorism Day.
ஒவ்பவாரு

ஆண்டும்

கம

21ம்

க

ி

பதேிய

தீவிரவாத

எதிர்ப்பு

தினைாக

அனுேரிக்கப் டுகிைது

23. Every year on April 21, the Government of India celebrates ‘Civil Services Day’
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 21 அன்று, இந்திய அரசு ‘ேிவில் ேர்வேஸ்
ீ
தினத்றத’
பகாண்டாடுகிைது.

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

நாள்

இந்தியா-வங்காளபதே

யிற்ேிகளின் நான்காவது

ஒருங்கிறைந்த

பராந்து

(CORPAT)

திப்பு பை 22 ஆம் பததி வங்காள விரிகுடாவில்

பதாடங்கியது.

25. Exercising the powers conferred under Article 142 of the Constitution, the Supreme
Court ordered to release of A.G. Perarivalan.

JSR IAS ACADEMY, EAST TAMBARAM, MOBILE NO: 7358001586 / 87

Page 4

முயற் சி

பயிற் சி

தேர்ச்சி

www.jsriasacademy.com
அரேியலறைப் ின்
யன் டுத்தி,

142வது பிரிவின்

ஏ.ெி.

கீ ழ்

ப ரைிவாளறன

வழங்கப் ட்டுள்ள

விடுதறல

பேய்ய

அதிகாரங்கறளப்
உச்ே

நீதிைன்ைம்

உத்தரவிட்டது.

26. The Indian Space Research Organization (ISRO) recently successfully tested the
HS200 solid rocket booster.
இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்ேி நிறுவனம் (ISRO) ேைீ த்தில் HS200

ிட ராக்பேட்

பூஸ்டளர பவற்ைிகரைாக போதித்தது

27. The surviving soldiers of Operation Dudhi were felicitated by Assam Rifles.
ஆபகரஷன் து ியில் உயிர்

ிறழத்த வரர்களுக்கு
ீ
அஸ்ஸாம் றர ிள்ஸ் மூலம்

ாராட்டு பதரிவிக்கப் ட்டது.

28. India's first portable solar rooftop system was inaugurated at Swaminarayan
Akshardham temple complex in Gandhinagar.
இந்தியாவின் மு ல் ளேயடக்ே சூரிய கூளர அளமப்பு காந்திநகரில் உள்ள
சுவாைிநாராயண் அக்ஷர்தாம் பகாயில் வளாகத்தில் திைக்கப் ட்டது.

29. The United States has become the first country in the world to announce a ban
on missile tests against space satellites.
விண்பவளி
ளட

பேயற்றகக்பகாள்களுக்கு

வி ித்

உலேின்

மு ல்

எதிரான
ாடு

ஏவுகறை

என்ை

போதறனகளுக்கு

ப ருறைறய

அபைரிக்கா

ப ற்றுள்ளது.

30. South Korea’s National Intelligence Service became the first in Asia to join
NATO’s cyber defence group.
பதன் பகாரியாவின் பதேிய புலனாய்வு பேறவ பநட்படாவின்
ாதுகாப்பு குழுவில் இறைந்த முதல் ஆேிய நாடாகும்.

இறைய

******
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❖ Free study Materials
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