முயற் சி

பயிற் சி

தேர்ச்சி

www.jsriasacademy.com

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)
APRIL 2022 CURRENT AFFAIRS
PERSONALITIES
1. The central government appointed economist Suman Bery as the vice-chairman
of NITI Aayog
நிதி ஆய
மத்தி

ோக்கின் துணைத் தணைவரோக ப ோருளோதோர நிபுைர் சுமன் பெரியை

அரசு நி

மித்தது

2. Ajay Kumar Sood, an eminent physicist has been appointed as the central
government’s principal scientific advisor (PSA).
ிர ை
அறிவி

இ

ற் ி

ைோளர்

அஜய்

குமார்

ல் ஆயைோசகரோக (PSA) நி

சூட்

மத்தி

அரசின்

முதன்ணம

மிக்கப் ட்டுள்ளோர்

3. Lieutenant General Manoj Pande will be replacing General Manoj Mukund
Naravane as the 29th chief of the Indian Army.
பைப்டினன்ட்
தள தி

பெனரல்

மன

ாஜ்

ொண்னே,

இந்தி

ரோணுவத்தின்

29வது

ோக பெனரல் மயனோஜ் முகுந்த் நரவயனணவ மோற்றுகிறோர்

4. Samia Suluhu Hassan is a politician of Tanzania and is currently serving as the
country’s sixth.
சாமிைா சுலுஹு ஹாசன் தோன்சோனி
தற்ய ோது நோட்டின் ஆறோவதுவரோக

ைி

ோவின் அரசி

ல்வோதி ஆவோர், யமலும்

ோற்றுகிறோர்

5. For the G20 summit, which will be hosted in 2023 by India, Foreign Secretary
Harsh Vardhan Shringla has been appointed as its chief coordinator.
2023 இல் இந்தி
ஹர்ஷ்
நி

ோ நடத்தும் G20 உச்சி மோநோட்டிற்கு, பவளியுறவு பச

வர்தன்

ஷ்ரிங்லா

அதன்

தணைணம

ைோளர்

ஒருங்கிணைப் ோளரோக

மிக்கப் ட்டுள்ளோர்
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6. A scholar of political science, Manoj Soni has been appointed as the new
Chairman of the Union Public Services Commission.
அரசி

ல் அறிவி

கமிஷனின் புதி

ல் அறிஞர் மன
தணைவரோக நி

ாஜ் னசா

ி, யூனி

ன்

ப்ளிக் சர்வசஸ்
ீ

மிக்கப் ட்டுள்ளோர்

7. The Indian government appointed senior Indian Foreign Service officer Vinay
Mohan Kwatra as the new Foreign Secretary
இந்தி

அரசு மூத்த இந்தி

குவாத்ராயவ புதி

பவளியுறவுத் துணற அதிகோரி வி

பவளியுறவுச் பச

ைரோக நி

ய் னமாகன்

மித்தது

8. The ILO Governing Body has elected Gilbert F. Houngbo as the Organization’s
11th Director–General.
ILO ஆளும் குழு கில்ெர்ட் எஃப். ஹூங்னொயவ அணமப் ின் 11வது இ

க்குநர்

பெனரைோகத் யதர்ந்பதடுத்துள்ளது.

PLACES
9. Agra has become the first city in India to have a vacuum-based sewers system.
These vacuum-based sewers will be used in the city’s public places
பவற்றிட
முதல்

அடிப் ணட

நகரமோக

ிைோன

ஆக்ரா

கழிவுநீர்

அணமப்ண க்

மோறியுள்ளது.

சோக்கணடகள் நகரின் ப ோது இடங்களில்

இந்த

பகோண்ட

பவற்றிட

இந்தி

ோவின்

அடிப் ணட

ிைோன

ன் டுத்தப் டும்

10. Japan has said that four islands near the Kamchatka Peninsula have been
illegally occupied by Russia. The Japanese call these islands ‘the Northern
Territories’ while Russia calls them ‘Kurils.’
கம்சட்கா

தீெகற்ெத்திற்கு

சட்டவியரோதமோக
ெப் ோனி

ர்கள்

அருகில்

உள்ள

நோன்கு

ஆக்கிரமிக்கப் ட்டுள்ளதோக

இந்தத்

தீவுகணள

‘வடக்கு

தீவுகள்

ெப் ோன்
ிரயதசங்கள்’

ரஷ்

ோவோல்

பதரிவித்துள்ளது.
என்றும்,

ரஷ்

ோ

‘குரில்ஸ்’ என்றும் அணழக்கின்றனர்.

11. Palli village located in the Samba district of Jammu has become India’s first
panchayat to become carbon neutral, fully solar energy powered, and all its
records have been digitized which will help in receiving all benefits of Central
schemes easily.
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ெம்முவின்

சம் ோ

மோவட்டத்தில்

அணமந்துள்ள

ெள்ளி

கிராமம்,

கோர் ன்

நியூட்ரல், முழு சூரிை சக்திைில் இைங்கும் இந்திைாவின் முதல் ெஞ்சாைத்து
ஆனது, யமலும் அதன் அணனத்து
இது மத்தி

திவுகளும் டிெிட்டல் ம

மோக்கப் ட்டுள்ளது,

திட்டங்களின் அணனத்து நன்ணமகணளயும் எளிதோகப் ப ற உதவும்.

12. A security pact has been signed between China and the Solomon Islands
சீ

ாவுக்கும்

ணகப

சாலமன்

தீவுகளுக்கும்

இணடய

ோதுகோப்பு

ஒப் ந்தம்

ழுத்தோனது

13. The United Nations Food and Agriculture Organisation (UN-FAO) along with Arbor
Day Foundation has recognized Hyderabad and Mumbai jointly as the ‘2021
Tree City of the World.’
ஐக்கி

நோடுகளின் உைவு மற்றும் யவளோண்ணம அணமப்பு (UN-FAO) ஆர் ர் யட

அறக்கட்டணளயுடன் இணைந்து யஹதராொத் மற்றும் மும்யெயை கூட்டோக
‘2021 உலக மர நகரமாக’ அங்கீ கரித்துள்ளது.

14. The Waterways Conclave 2022 was organized by the Inland Waterways
Authority of India (IWAI) on 11th and 12th April 2022 in Dibrugarh, Assam.
வாட்ேர்னவஸ் கான்க்னளவ் 2022 இந்தி

உள்நோட்டு நீர்வழி ஆணை

த்தோல்

(IWAI) 11 மற்றும் 12 ஏப்ரல் 2022 அன்று அஸ்ஸாமின் திப்ருகாரில் ஏற் ோடு
பசய்

ப் ட்டது.

SPORTS
15. The Victoria state of Australia will be hosting the 2026 Commonwealth Games.
ஆஸ்தினரலிைாவின்
விணள

விக்னோரிைா

மோநிைம்

2026

கோமன்பவல்த்

ோட்டுப் ய ோட்டிகணள நடத்தவுள்ளது.

16. Dipika Pallikal won the mixed doubles and women’s doubles championships
at the World Doubles Squash Championships teaming up with Saurav Ghosal and
Joshna Chinappa respectively.
உலக இரட்யேைர் ஸ்குவாஷ் சாம்ெிைன்ஷிப்ெில் கைப்பு இரட்ணட
ப ண்கள் இரட்ணட

ர் சோம் ி

ன்ஷிப்ண

தீெிகா ெல்லிகல் முணறய

ர் மற்றும்
சவுரவ்

யகோசல் மற்றும் யெோஷ்னோ சின்னப் ோவுடன் இணைந்து பவன்றோர்.

17. Australian Team defeated England by 71 runs in the final to win their record
seventh ICC Women's Cricket World Cup
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ஆஸ்தினரலிை

அணி

வித்தி

யதோற்கடித்து

ோசத்தில்

இறுதிப்

ய ோட்டி

ஏழோவது

ில்

இங்கிைோந்ணத

71

ரன்கள்

ஐசிசி மகளிர் கிரிக்பகட் உலகக்

னகாப்யெயை பவன்றது.

AWARD
18. In the 94th Academy Awards, Sian Heder’s ‘CODA’ created history by becoming
the first movie from a major streaming service to win an Oscar for best picture.
94வது அகோடமி விருதுகளில், சி

ோன் பெடரின் ‘னகாோ’ சிறந்த

ஆஸ்கார் விருயத பவன்ற ஒரு ப ரி

ஸ்ட்ரீமிங் யசணவ

திணரப் டம் என்ற வரைோற்ணற உருவோக்கி

டத்துக்கோன

ிைிருந்து முதல்

து.

19. The Cochin International Airport Limited (CIAL) has bagged the 'Covid
champion' award at Wings India 2022.
விங்ஸ் இந்திைா 2022 இல் பகாச்சின் இன்ேர்னநஷ

ல் ஏர்னொர்ட் லிமிபேட்

(CIAL) 'னகாவிட் சாம்ெிைன்' விருணதப் ப ற்றுள்ளது.

ECONOMY
20. India and Maldives have agreed to set up a transmission interconnection for the
purpose of transferring renewable power between both countries.
இந்திைாவும் மாலத்தீவுகளும் இரு நோடுகளுக்கும் இணடய
ஆற்றணை

மோற்றும்

யநோக்கத்திற்கோக

ஒரு

ரிமோற்ற

புதுப் ிக்கத்தக்க
இணடத்பதோடர்ண

அணமக்க ஒப்புக்பகோண்டுள்ளன.

21. Oil India Limited (OIL) has commissioned India’s first commercial-grade green
hydrogen production plant at Jorhat, Assam.
ஆ

ில்

இந்தி

ணெட்ரென்

ோ

ைிமிபடட்
உற் த்தி

(OIL)

இந்தி

ஆணைண

ோவின்

முதல்

னஜார்ஹாட்,

வைிக-தர

ச்ணச

அஸ்ஸாமில்

பதோடங்கியுள்ளது.

22. The World Bank has reduced the global growth forecast for 2022 from 4.1 percent
to 3.2 percent.
உைக வங்கி 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோன உைகளோவி

வளர்ச்சி கைிப்ண

4.1

சதவதத்தில்
ீ
இருந்து 3.2 சதவதமாகக்
ீ
குணறத்துள்ளது.
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23. The world’s highest tunnel will be constructed by the Border Roads Organisation
(BRO) at Shinku La Pass at 16,580 feet.
உைகின் மிக உ
ொஸில்

ரமோன சுரங்கப் ோணத 16,580 அடி உ

ரத்தில் ஷிங்கு லா

ோர்டர் யரோட்ஸ் ஆர்கணனயசஷன் ( ிஆர்ஓ) மூைம் கட்டப் டும்.

24. Crypto lender Nexo has collaborated with Mastercard to launch the world’s first
“crypto-backed” payment card.
க்ரிப்யடோ பைண்டர் பநக்ய

ோ உலகின் முதல் "கிரிப்னோ-னெக்டு" னெபமண்ட்

கோர்ணட அறிமுகப் டுத்த Mastercard உடன் ஒத்துணழத்துள்ளது.

25. Egypt, the world’s largest importer of wheat from Ukraine and Russia, has
given approval to India as one of its wheat suppliers.
உக்யரன் மற்றும் ரஷ்ைாவிலிருந்து உலகின் மிகப்பெரிை னகாதுயமயை
இறக்குமதி பசய்யும் எகிப்து,
இந்தி

அதன்

யகோதுணம

சப்ணள

ர்களில்

ஒன்றோக

ோவுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

26. For the fiscal year 2022-23, India’s GDP forecast has been slashed by the World
Bank from 8.7 percent to 8 percent.
2022-23

நிதி

ோண்டில்,

இந்தி

ோவின்

ெிடி ி

கைிப்பு

உைக

வங்கி

ோல்

8.7

சதவதத்தில்
ீ
இருந்து 8 சதவதமாகக்
ீ
குணறக்கப் ட்டுள்ளது.

27. The World Trade Organization (WTO) has revised its global trade growth forecast
this year from 4.7 percent to 3 percent due to the impact of the Russia-Ukraine
war.
ரஷ்

ோ-உக்ணரன் ய ோரின் தோக்கம் கோரைமோக உைக வர்த்தக அணமப்பு (WTO)

இந்த ஆண்டு உைக வர்த்தக வளர்ச்சி கைிப்ண

4.7 சதவதத்தில்
ீ
இருந்து 3

சதவதமோக
ீ
மோற்றியுள்ளது.

28. India is the world’s second largest consumer of Gold, only after China.
சீனோவுக்கு அடுத்த டி
இந்தி

ோக, உைகின் இரண்டோவது ப ரி

தங்க நுகர்னவார்

ோ

29. India’s GDP growth has been forecasted by the Asian Development Bank (ADB)
to 7.5 per cent in 2022-23 from 2021-22’s estimated 8.9 per cent.
இந்தி

ோவின்

பமோத்த

உள்நோட்டு

உற் த்தி

ின்

வளர்ச்சி

2021-22

இல்

மதிப் ிடப் ட்ட 8.9 சதவதத்திலிருந்து
ீ
2022-23 இல் 7.5 சதவதமாக
ீ
இருக்கும்
என்று ஆசி

வளர்ச்சி வங்கி (ADB) கைித்துள்ளது

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

Page 5

முயற் சி

பயிற் சி

தேர்ச்சி

www.jsriasacademy.com

DAYS
30. Tamil Nadu celebrated 14th April 2022, the birth anniversary of Dr. BR Ambedkar
as ‘Equality Day’ from this year onwards.
தமிழ்நோடு டோக்டர்

ி.ஆர்.அம்ய த்கரின்

ிறந்தநோளோன ஏப்ரல் 14, 2022ஐ இந்த

ஆண்டு முதல் ‘சமத்துவ நாளாக’ பகோண்டோடுகிறது.

31. On the 24th of April annually, National Panchayat Raj Day is celebrated. In 2010
this day was first celebrated.
ஆண்டுயதோறும்

ஏப்ரல்

24

ஆம்

யததி

னதசிை

ெஞ்சாைத்து

ராஜ்

தி

ம்

பகோண்டோடப் டுகிறது. 2010 இல், இந்த நோள் முதைில் பகோண்டோடப் ட்டது.

32. On the 21st of April every year, National Civil Services Day is observed
ஒவ்பவோரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 21 ஆம் னததி, னதசிை சிவில் சர்வசஸ்
ீ
தி

ம்

அனுசரிக்கப் டுகிறது

33. Annually on the 7th of April World Health Day is observed across the globe
ஆண்டுயதோறும் ஏப்ரல் 7 ஆம் னததி உலக சுகாதார தி

ம் உைகம் முழுவதும்

அனுசரிக்கப் டுகிறது

OTHERS
34. 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.
மகாராஷ்டிரா ஜீன் னெங்க்’, இந்தி
கடல்

ன்முகத்தன்ணம,

ோவில் முதல்-அதன் வணக

உள்ளூர்

ிர்களின்

விணதகள்

ோன திட்டம்.

மற்றும்

ன்முகத்தன்ணம உள்ளிட்ட மகோரோஷ்டிரோவில் மர ணு வளங்கணள

விைங்கு
ோதுகோக்க

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

சுகோதோர

அணமப்பு

(WHO)

உலக

னநாய்த்தடுப்பு

வாரத்யத

ஒருங்கிணைக்கிறது மற்றும் இது ஆண்டுயதோறும் ஏப்ரல் கணடசி வோரத்தில்
(ஏப்ரல் 24 முதல் 30 வணர) பகோண்டோடப் டுகிறது.

36. The UN World Tourism Organization (UNWTO) has announced that Russia has
decided to withdraw from the UNWTO.
UNWTO இலிருந்து ரஷ்ைா விலக முடிவு பசய்துள்ளதாக UN World Tourism
Organisation (UNWTO) அறிவித்துள்ளது
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37. UNICEF India and NITI Aayog have signed a statement of intent (SoI) on
sustainable development goals (SDGs) focusing on children.
UNICEF இந்திைா மற்றும் NITI ஆனைாக் ஆகி
யநோக்கத்தின் (SoI) அறிக்ணக

ில் ணகப

ணவ நிணை

ோன வளர்ச்சிக்கோன

ழுத்திட்டுள்ளன.

38. 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
மகாராஷ்டிரா

மும்யெைின்

யகட்யவ ஆஃப் இந்தி

முதல்

முழுயமைா

டிஜிட்ேல்

னெருந்யத

ோ முதல் சர்ச்யகட் வணர தனித்துவமோன ‘யடப்-இன் யடப்-

அவுட்’ அம்சத்துடன் அறிமுகப் டுத்தி

து.

39. 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
தணட

சர்வயரப்

ற்ற இணை

முதன்ணம
பச

ப ற்ற

நோட்டியைய

முதல்

இணைப்புடன், இந்தச் யசணவ

மோநிைம்

ரோெஸ்தோன்.

கம், மோநிை அரசோங்கத்தின்

ோன டிெிட்டல் யசணவகணள வழங்குவதிலும், மின்-ஆளுணமண

ச்

ல் டுத்துவதிலும் உதவும்

40. India and the US have plans to strengthen cooperation in the fields of skill
development and education through joint collaborations.
இந்திைாவும் அபமரிக்காவும் கூட்டு ஒத்துணழப்பு மூைம் திறன் யமம் ோடு
மற்றும் கல்வித் துணறகளில் ஒத்துணழப்ண

வலுப் டுத்த திட்டமிட்டுள்ளன.

41. ‘Khanjar’ is a Joint Special Forces Exercise held between India and Kyrgyzstan
carried out a two–week–long Joint Special Forces Exercise, in reflection of
growing defence ties between the two countries.
‘கஞ்சர்’

என் து

கூட்டு சிறப்புப்
வரும்

இந்தி
ணடப்

ோவுக்கும்
ிற்சி

ோதுகோப்பு உறவுகணள

கூட்டு சிறப்புப்

ணடப்

கிர்கிஸ்தோனுக்கும்

இணடய

ோகும், இரு நோடுகளுக்கும் இணடய
ிரதி ைிக்கும் வணக

நணடப ற்ற
வளர்ந்து

ில், இரண்டு வோர கோை

ிற்சி யமற்பகோள்ளப் ட்டது.
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Our Institute Specialties
❖ Experienced Faculty

❖ Reading hall and Library

❖ Free study Materials

❖ Hostel facility arranged

❖ Motivation classes

❖ Free monthly magazine

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