
•   
•    
 

 
 

ஏப்ரல் – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ நிதி ஆய ோக் அமைப்பின் துமைத் தமைவர ்பதவியிலிருந்து ரோஜிவ் குைோர ்என்பவர ்

ரோஜினோைோ செ ்தமத டுத்து, அதன் துமைத் தமைவரோக சபோருளோதோர நிபுைர ்

சுைன் சபரிம  ைத்தி  அரசு நி மித்தது. 

o ரோஜிவ் குைோர ் ஐந்து ஆை்டுகளுக்கு முன்பு நிதி ஆய ோக் அமைப்பின் துமைத் 

தமைவரோக நி மிக்கப்பட்டோர.் 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நாய்கள் இனப்சபருக்க மையை் 

 

❖ சதன்கோசி ைோவட்டத்திை், தமிழ்நோடு கோை்நமட ைற்றுை் கோை்நமட அறிவி ை் 

பை்கமைக் கழகைோனது, (TANUVAS - Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University) 

பூரவ்ீக நோ ் ஆரோ ்ெச்ி மை த்திமன அமைக்க முடிவு செ ்துள்ளது. 

❖ இது "நோ ்களின் இனங்கமள மீட்சடடுத்துப் போதுகோப்பதற்கோன மை ை்" ஆகுை். 

❖ தமிழ்நோடு கோை்நமட ைற்றுை் கோை்நமட அறிவி ை் பை்கமைக் கழகைோனது, 

தமிழ்நோட்டின் நோ ் வமககளோன ரோஜபோமள ை், சிப்பிப் போமற, கன்னி, யகோை்மப 

யபோன்ற இனங்கமள இனப்சபருக்கை் செ ்து விற்பமன செ ்யுை். 

❖ இந்த நோ ் இனங்கள் போதுகோப்பு ைற்றுை் யவட்மட ோடுை் திறன்களுக்கு சப ர ்

பபற்றமவ ோகுை். 

❖ யகோழிப் பை்மைகள் ைற்றுை் நோட்டு ைோடுகளுக்கோக ஆரோ ்ெச்ி மை ங்கமள இந்தப் 

பை்கமைக் கழகை் நடத்தி வந்தோலுை், நோட்டு நோ ்கமள வளரப்்பதற்கோன திட்டத்மத 

இப்பை்கமைக் கழகை் சதோடங்குவது இதுயவ முதை் முமற ோகுை். 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

அகில இந்தியக் காவல் அறிவியல் ைாநாடு 

❖ ைத்தி  உள்துமற அமைெெ்ர ் அமித் ஷோ 48வது அகிை இந்தி க் கோவை் அறிவி ை் 

ைோநோட்டிமனத் சதோடங்கி மவத்தோர.் 

❖ இது கோவை்துமற ஆரோ ்ெச்ி ைற்றுை் யைை்போட்டு வோரி த்தினோை் ஏற்போடு செ ் ப் 

பட்டது. 
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❖ யபோபோலிை் உள்ள ைத்தி  கோவை்துமறப் பயிற்சிக் கழகத்திை் இந்த இரை்டு நோட்கள் 

அளவிைோன நிகழ்ெச்ி நடத்தப் பட்டது. 

❖ பை்யவறு கோவை் பமடகள், பிரிவுகள், ெமூக விஞ்ஞோனிகள், தட வி ை் வை்லுநரக்ள் 

ைற்றுை் பிற பங்குதோரரக்ளுக்கு இந்தி க் கோவை் துமற ெோரந்்து யதரந்்சதடுக்கப்பட்ட 

கருத்தோக்கங்கள் குறித்து விவோதிக்க ஒரு சபோதுவோனத் தளத்மத வழங்குவயத இந்த 

நிகழ்ெச்ியின் யநோக்கைோகுை். 

❖ அகிை இந்தி க் கோவை் அறிவி ை் ைோநோட்டிை் கோவை் பமடகள், பிரிவுகள், ெமூக 

விஞ்ஞோனிகள், தட வி ை் நிபுைரக்ள் ைற்றுை் பங்குதோரரக்ள் ஆகிய ோர ்சீரத்ிருத்த 

நிரவ்ோகத் துமறயின் அதிகோரிகளுடன் முதன்முமற ோக கைந்து சகோள்ள உள்ளனர.் 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

பாரஸ்ீ புத்தகத் திருவிழா 2022 

 

❖ 2022 ஆை் ஆை்டு போரீஸ் புத்தகத் திருவிழோவிை் இந்தி ோ ஒரு சகௌரவ விருந்தினரோக 

நி மிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த நிகழ்ெச்ிக்குக் கமடசி ோக இந்தி ோ சகௌரவ விருந்தினரோக அமழக்கப்பட்டது 

2007 ஆை் ஆை்டிை் ஆகுை். 
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❖ 2022 ஆை் ஆை்டு யை ைோதத்திற்கு ஒத்தி மவக்கப்பட்ட புது திை்லி உைக புத்தகக் 

கை்கோட்சியிை் பிரோன்ஸ் சகளரவ விருந்தினரோக பங்யகற்க உள்ளது. 

 

பாைாயில் ஏற்றுைதி – இந்ததாதனசியா 

 

❖ ஏப்ரை் ைோதை் 28 ஆை் யததி முதை் போைோயிை் ஏற்றுைதிம த் தமட செ ்  

இந்யதோயனசி ோ முடிவு செ ்துள்ளது. 

❖ உள்நோட்டிை் கிடுகிடுசவன உ ரந்்து வருை் விமைவோசிம க் கட்டுப்படுத்தவுை், 

உள்நோட்டிை் உைவுப் சபோருட்கள் கிமடப்பமத உறுதி செ ் வுை் யவை்டி இந்த 

முடிவோனது யைற்சகோள்ளப்பட்டது. 

❖ உைகியைய  அதிகளவிை் போைோயிை் ஏற்றுைதி செ ்யுை் நோடு இந்யதோயனசி ோ ஆகுை். 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

தனலட்சுமி வங்கி 

 

❖ தனைட்சுமி வங்கி ஆனது வரிகமள வசூலிப்பதற்கோக, ைத்தி  யநரடி வரிகள் வோரி ை் 

ைற்றுை் ைத்தி  ைமறமுக வரிகள் ைற்றுை் சுங்க வோரி ை் ஆகி வற்றுடன் ஒரு 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்திை் ஈடுபட்டுள்ளது. 

❖ தமைமைக் கைக்குக் கட்டுப்போட்டோளரின் பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயிை் பை்யவறு 

வரிகமள வசூலிக்க இந்தி  ரிெரவ்் வங்கி தனைட்சுமி வங்கிக்கு அங்கீகோரை் அளித்து 

உள்ளதோக அந்த வங்கி தனது ஒழுங்குமுமறத் தோக்கை் ஒன்றிை் சதரிவித்து உள்ளது. 
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❖ தனைட்சுமி வங்கி யகரளோவிை் அமைந்துள்ளது. 

 

அறிவியல் ைற்றுை் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

பாக்ஸ்தலாவிட் மவரஸ் தடுப்பு தகாவிட் ைாத்திமர 

❖ ைருத்துவைமனயிை் அனுைதிக்கப்பட யவை்டி  அளவிை் அதிக அபோ  நிமையிை் 

இருக்குை் யைெோன ைற்றுை் நடுத்தர அளவிைோன யகோவிட்-19 போதிப்புள்ள 

யநோ ோளிகளுக்கு, போக்ஸ்யைோவிட் என்ற சப ரிை் விற்கப்படுை் நிரை்த்சரை்விர ்

ைற்றுை் ரியடோனோவிர ்ஆகி  ைருந்துகமள வழங்க உைக சுகோதோர அமைப்பு வலுவோன 

பரிந்துமரம  வழங்கி து. 

❖ இன்று வமரயிை், அதிக ஆபத்து நிமையிை் உள்ள யநோ ோளிகளுக்கு இந்த ைருந்து ஒரு 

சிறந்த சிகிெம்ெயிமன வழங்குை் ஒன்றோக இருக்குை் என்று உைக சுகோதோர அமைப்பு 

கூறுகிறது. 

 

 

பிரபலைானவரக்ள், விருதுகள், ைற்றுை் நிகழ்வுகள் 

ஜான் F. சகன்னடி விருது 

 

❖ ஜனநோ கத்மதப் போதுகோப்பதற்கோக பைி ோற்றி தற்கோக ஜோன் F. சகன்னடியின் 

துணிெெ்லுக்கோன விருமதப் சபறுை் ஐந்து நபரக்ளுள் ஒருவரோக உக்யரனி  அதிபர ்

யவோயைோடிமிர ்சஜசைன்ஸ்கியுை் இடை் சபற்றுள்ளோர.் 

❖ உக்யரனி  ைக்களின் வோழ்வோ ெோவோ யபோரோட்டதத்ிை் அவரக்ளின் ஆன்ைோ, யதெபக்தி 

ைற்றுை் அ ரோத ஒரு தி ோகத்மத அவர ் வழி நடத்தி  விதத்திற்கோக சஜசைன்ஸ்கி 
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யதரந்்சதடுக்கப் பட்டோர.் 

 

சதாழில்முமனதவார் தமலமைத்துவ விருதுகள் 

❖ சஜனரை் அட்டோமிக்ஸ் குயளோபை் கோரப்்பயரஷன் நிறுவனத்தின் இந்தி -அசைரிக்க 

தமைமை நிரவ்ோகி வியவக் ைோை் அவரக்ள், இந்தி  அசைரிக்க வரத்்தகக் குழுைத்தின் 

ைதிப்பு மிக்க சதோழிை்முமனயவோர ்தமைமைத்துவ விருதுகளுக்குத் யதரவ்ு செ ் ப் 

பட்டுள்ளோர.் 

❖ போதுகோப்புத் துமறயிை் அவர ்ஆற்றி ப் பங்களிப்மபப் போரோட்டுை் வமகயிை் இந்த 

விருதோனது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தி  அசைரிக்க வரத்த்கக் குழுைைோனது 1968 ஆை் ஆை்டிை் நிறுவப்படட்து. 

❖ இந்தி ோ - அசைரிக்க வரத்்தக ஒத்துமழப்புக்கோன முதன்மை ோன இருதரப்புக் கழகை் 

இதுவோகுை். 

 

 

வாழ்நாள் ொதமனயாளர் விருது 

 

❖ உயிரி ைோளர,் இ ற்மக வரைோற்றோசிரி ர ் ைற்றுை் ஒளிபரப்போளர ் ெர ் யடவிட் 

அட்டன்பயரோவுக்கு "ெோை்பி ன்ஸ் ஆஃப் தி எரத்"் (புவியின் ெோதமன ோளர)் எனப்படுை் 

வோழ்நோள் ெோதமன ோளர ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த விருதோனது, ஐக்கி  நோடுகள் ெமபயின் சுற்றுெச்ூழை் திட்ட அமைப்பினோை் 

வழங்கப் படுகிறது. 

❖ சுற்றுெச்ூழை் துமறயிை் தடை் பதித்த தனிநபரக்ள், குழுக்கள் ைற்றுை் 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப் படுை் ஐக்கி  நோடுகள் ெமபயின் உ ரி  சுற்றுெச்ூழை் 
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விருது இதுவோகுை். 

 

விமளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

தகதலா இந்தியா பல்கமலக் கழக தபாட்டிகள் - செயலி 

❖ முதை் முமற ோக 2வது யகயைோ இந்தி ோ பை்கமைக்கழக விமள ோட்டுப் யபோட்டிகள் 

அதன் செோந்தெ ்செ லிம க் சகோை்டு நிகழ்த்தப்படுை். 

❖ இந்தப் யபோட்டி ோனது சபங்களூருவிை் நமடசபறுகிறது. 

❖ இந்தக் மகயபசிெ ்செ லி ோனது, இந்த ைதிப்புமிக்க நிகழ்வு சதோடரப்ோன அமனத்துத் 

தகவை்கமளயுை் ஒயர இடத்திை் வழங்குை். 

 

 

ஆசிய ைல்யுத்த ொை்பியன்ஷிப் தபாட்டி 

 

❖ ைங்யகோலி ோ நோட்டின் உைோன்பத்தரிை் நமடசபற்ற ஆசி  ைை்யுத்த ெோை்பி ன்ஷிப் 

யபோட்டியிை், 57 கியைோ எமடப் பிரிவிை் அன்ஷு ைோலிக் சவள்ளிப் பதக்கத்திமன 

சவன்றோர.் 

❖ 65 கியைோ எமடப் பிரிவிை் ரோதிகோ சவள்ளிப் பதக்கத்திமன சவன்றோர.் 
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❖ யைலுை், 62 கியைோ எமடப் பிரிவிை் ைனிஷோ சவை்கைப் பதக்கத்திமன சவன்றோர.் 

 

கீரன் சபால்லார்ட் - ஓய்வு 

❖ யைற்கிந்தி  தீவுகள் அைியின் ஆை்ரவுை்டர ்கீரன் சபோை்ைோரட்் ெரவ்யதெ கிரிக்சகட் 

யபோட்டிகளிை் இருந்து ஓ ்வு சபறுவதோக அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

❖ 34 வ தோன அவர ்தனது 15 ஆை்டு கோை ெரவ்யதெ கிரிக்சகட் ப ைத்தின் முடிவிமன 

அறிவித்தோர.் 

❖ 100க்குை் யைற்பட்ட டி20 யபோட்டிகளிலுை், 123 ஒருநோள் யபோட்டிகளிலுை் யைற்கிந்தி த் 

தீவுகள் அைியிை் பங்யகற்று விமள ோடி  முதை் வீரர ்கீரன் சபோை்ைோரட்் ஆவோர.் 

❖ 2012 ஆை் ஆை்டிை் நமடசபற்ற ஐசிசி டி20 கிரிக்சகட் உைகக் யகோப்மபயிை் சவற்றி 

சபற்ற யைற்கிந்தி த் தீவுகள் அைியின் ஒரு முக்கி  உறுப்பினரோக இவர ் அங்கை் 

வகித்தோர.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ததசியப் பஞ்ொயத்து ராஜ் தினை் - ஏப்ரல் 24 

 

❖ பஞ்ெோ த்து ரோஜ் அமைெெ்கைோனது யதசி ப் பஞ்ெோ த்து ரோஜ் தினை் அை்ைது யதசி  

உள்ளோட்சி தினத்மத ஏற்போடு செ ்கிறது. 

❖ இந்தி ோ முதைோவது யதசி ப் பஞ்ெோ த்து ரோஜ் தினத்மத 2010 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரை் 

ைோதத்திை் சகோை்டோடி து. 

❖ 1993 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரை் 24 ஆை் யததி ன்று, 1992 ஆை் ஆை்டு அரசி ைமைப்பு (73வது 

திருத்தை்) ெட்டத்தின் வோயிைோக பஞ்ெோ த்து ரோஜ் நிறுவப்பட்டதன் மூைை் அடித்தட்டு 

நிமையிை் அதிகோரப் பரவை் வழங்கப் பட்டதன் வரைோற்று முக்கி த்துவை் வோ ்ந்த 
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ஒரு நிகழ்மவ இது குறிக்கிறது. 

❖ 1959 ஆை் ஆை்டிை், ைமறந்தப் பிரதைர ் ஜவரஹ்ரை்ோை் யநரு ஆட்சிக் கோைத்திை் 

பஞ்ெோ த்து ரோஜ் முமறம க் சகோை்டு வந்த முதை் ைோநிைை் ரோஜஸ்தோன் ஆகுை். 

 

ெர்வததெ அமைதிக்கான பலதரப்பு ைற்றுை்  இராஜதந்திர தினை் - ஏப்ரல் 24 

 

❖ 'ெரவ்யதெ அமைதிக்கோன பை்தரப்பு ைற்றுை் இரோஜதந்திர தினைோனது' ஐக்கி  நோடுகள் 

ெமப ோை் 2019 ஆை் ஆை்டு ஏப்ரை் 24 அன்று முதன்முதலிை் அனுெரிக்கப்பட்டது. 

❖ கை்வி ைற்றுை் சபோது விழிப்புைரவ்ு உள்ளிட்டமவ மூைை், அமைதிக்கோனப் பைதரப்பு 

ைற்றுை் இரோஜதந்திர நன்மைகள் பற்றி  தகவை்கமளப் பரப்புவமத யநோக்கைோகக் 

சகோை்டுள்ளது. 

 

உலக ஆய்வக விலங்குகள் தினை் - ஏப்ரல் 24 

 

❖ இது உைக ஆ ்வக விைங்குகள் தினை் அை்ைது ஆ ்வக விைங்குகளுக்கோன உைக 

தினை் என்றுை் அமழக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த தினைோனது 1979 ஆை் ஆை்டு யதசி  கூறோ ்வு எதிரப்்புெ ்ெங்கத்தினோை் நிறுவப் 

பட்டது. 
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❖ உைசகங்கிலுை் உள்ள ஆ ்வகங்களிை் விைங்குகள் உள்ளோக்கப்படுை் ஒரு துன்பத்மத 

முடிவுக்குக் சகோை்டு வருவமதயுை், யைை்படுத்தப் பட்ட  விைங்கு ெோரோத அறிவி ை் 

நுட்பங்கமள ைோற்றோகப் ப ன்படுத்துவமத ஊக்குவிப்பமதயுை் இந்தத் தினை் ஒரு 

யநோக்கைோகக் சகோை்டுள்ளது. 

 

உலக தநாய்த் தடுப்பு வாரை் 2022 - ஏப்ரல் 24 முதல் 30 வமர 

❖ உைக யநோ ்த் தடுப்பு வோரை், ஏப்ரை் ைோதத்தின் கமடசி வோரத்திை் சகோை்டோடப் 

படுகிறது. 

❖ அமனத்து வ தினமரயுை் யநோ ்களிலிருந்துப் போதுகோப்பதிை் தடுப்பூசிகளின் 

ப ன்போட்மட ஊக்குவிப்பயதோடு யதமவ ோன கூட்டு நடவடிக்மகம  முன்னிமைப் 

படுத்துவமத இத்தினை் யநோக்கைோகக் சகோை்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆை்டு, உைக சுகோதோர அமைப்பு உைக யநோ ்த் தடுப்பு வோரத்மத ஏப்ரை் 24 

முதை் ஏப்ரை் 30 வமர சகோை்டோட உள்ளது. 

❖ இந்த ஆை்டு யநோ ்த் தடுப்பு வோரத்தின் கருத்துரு “அமனவருக்குை் நீை்ட ஆயுள்” (Long 

Life for All) என்பதோகுை். 

 

 

          

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/

