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 ஏப்ரல் – 25 

TNPSC துளிகள் 

❖ இந்தியாவுடனான அரசியல் உறவுகளைத் ததாடங்கி 70 ஆண்டுகை் நிளறவு 

தெற்றளத நிளனவு கூறும் வளகயில் ராமாயணத்தின் கருதத்ுருவில் 

இந்ததாதனசியாவானது சிறெ்பு நிளனவு தொல் தளலளய தவைியிடட்ுை்ைது. 

o இந்த தொல் தளலயானது, காகாவின் ராமாயணத்தில் (Kakawin Ramayana) 

சீதாளவக் காெ்ொற்ற ஜடாயு தொராடிய ஒரு காட்சிளயக் தகாண்டுை்ைது. 

❖ ஸ்டாரட்்அெ்பிலிங் (StartupBlink) எனும் அளமெ்பு ததாழில் ததாடங்குதலுக்கு உகந்த  

சூழல்களுடடய  நாடுகடைத் தரவரிளைப்படுத்தியுை்ைது  

o தமாத்தமுை்ை 120 நாடுகைில் இந்தியா 17-வது இடத்தில் உை்ைது. 

❖ தொலியான, தரக்குடைவான , காலாவதியான மருந்துகடைக் கடட்ுெ்ெடுதத்ுவதற்காக 

மருந்துகைின் தெயரக்ை் மற்றும் காலாவதி தததி ஆகியவற்ளற ஆங்கில தமாழியுடன் 

இந்தி / பிராந்திய தமாழிடயயும் சேரத்த்ு அேே்டிக்க சவண்டும் என சுகாதார மற்றும் 

குடும்ெ நல அளமைை்கம் ததரிவிதத்ுை்ைது. 

❖ மத்திய அரசின் தொதுதத்ுளற நிறுவனங்களுக்கு அவற்றின் அளமைை்கங்கை் 

வழங்கியுை்ை அரசு உத்திரவாதங்களை மீைாய்வு தைய்யுமாறு அளனதத்ு 

துளறகளையும் நிதியளமைை்கம் தகடட்ுக் தகாண்டுை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான “நீடித்த வைரை்ச்ிக்கான நிதியைித்தல்” (Financing for Sustainable 

Development Report-FSDR) அறிக்ளகயின்ெடி, 2030 ஆம் ஆண்டின் நீடித்த வைரை்ச்ி 

தையல்ொட்டின் இலக்ளக அளடவதற்கு தொதுமான வைங்களை திரடட்ுதல் என்ெது 

உலகைாவிய அைவில் ஒரு முக்கிய ைவாலாக ததாடரக்ிறது.  

❖ தஜயராம் என்ெவரால் இயக்கெ்ெட்ட “ெயானகம்” (Bhayanakam) (ெயம்) எனும் மளலயாை 

திளரெ்ெடமானது பீஜிங்கில் நளடதெற்ற ைரவ்ததை திளரெ்ெட விழாவில் சிறந்த 

ஒைிெ்ெதிவிற்கான விருதிளனெ் தெற்றுை்ைது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நிழல் இல்லாத தினம் 

❖ சேன்டன 25.05.19 அன்று நிழல் இல்லாத தினத்டதக் கடடபிடித்தது. 

❖ இந்த நாைன்று சூரியனானது மிகேே்ரியாக தடலக்கு சமலாக இருக்கும். 

❖ இது ஏைத்தாழ எந்தசவாரு  சபாருைின் நிழடலயும் தடரயில் ஏை்படுத்தாது.  

❖ இது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுடை நிகழும் 

❖ சூரியனின் கதிரக்ை் புவிப்பரப்பின் மீது உை்ை  சபாருைின் மீது சேங்குத்தாக 

விழுவதால் இது நிகழ்கிைது. 

❖ எனசவ அந்தப் சபாருைின் நிழலானது அதன் கீழ்ப்பகுதியிசலசய இருக்கும். 

❖ உலசகங்கிலும் உை்ை சவவ்சவறு இடங்கைில் சவவ்சவறு சநரங்கைில் இந்நிகழ்வு 

நிகழ்கின்ைது. 
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❖ சபாதுவாக, இந்தியாவில் இது ஏப்ரல் மை்றும் சேப்டம்பர ்மாதங்கைில் நிகழும். 

 
❖ கடக சரடக மை்றும் மகரசரடக ஆகியவை்றிை்கு  உட்பட்ட இடங்கைில் மடட்ுசம இது  

நிகழும். 

❖ எனசவ இந்தியாவில் கடக சரடகக்கு அப்பால் அடமந்துை்ை சடல்லி, அலகாபாத், 

ஸ்ரீநகர ்சபான்ை பகுதிகைில் இந்த நிழல் இல்லாத தினம் நிகழ்வதில்டல. 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மக்களாட்சி குறியீடு 2018 

❖ சபாருைாதார நுண்ணறிவு அலகு (Economist Intelligence Unit-EIU) ஆனது  “Democracy Index 

2018: Me too? Political participation, protest and Democracy” எனும் அறிக்டகடய 

சவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ இது 2006 ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்படட் இந்தக் குறியீட்டின் 11-வது பதிப்பாகும். 

❖ இந்த அறிக்டகயின்படி இந்தியாவானது பின்தங்கிய/குடைபாடுகளுடடய 

மக்கைாட்சியாக வடகப்படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ கீழ்க்கண்டவாறு நாடுகை் வடகப்படுத்தப்படட்ுை்ைன. 

o முழு மக்கைாட்சி 

o கலப்பு மக்கைாட்சி 

o பின்தங்கிய மக்கைாட்சி 

o ேரவ்ாதிகார ஆட்சி 
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பல் மருத்துவரக்ள் மற்றும் ச ாது மருத்துவரக்ள் 

❖ பல் மருத்துவரக்ை் ஒரு இடணப்புப் படிப்பிை்குப் பிைகு சபாது மருதத்ுவரக்ைாக 

சேயல்பட அனுமதியைிக்க சவண்டி இந்திய பல் மருத்துவக் கழகத்தினால் 

அைிக்கப்படட் முன்சமாழிவுகடை நிதி ஆசயாக் ஒப்புக்சகாண்டுை்ைது. 

❖ இது நாட்டில் குறிப்பாக கிராமப்புைங்கைில் நிலவும் மருத்துவரக்ைின் 

பை்ைாக்குடைடய ேமாைிப்பதை்காக சமை்சகாை்ைப்படும் திட்டமாகும். 

❖ இது பல் மருத்துவ படிப்பிை்குப் பிைகு 3 ஆண்டு கால இடணப்புப் படிப்டபப் 

பரிந்துடர சேய்கிைது. 

❖ இந்த படிப்பின் அடனதத்ு வடரயடைகளும் எம்பிபிஎஸ் படிப்பிை்கு 

பரிந்துடரக்கப்படும் பாடத்திட்டம், சதரவ்ு முடைகை், மதிப்பீடட்ு முடைகை், படட்ம் 

மை்றும் பதிவு ஆகியவை்டைக் சகாண்டிருக்கும். 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

உலக நாடுகள் மக்கள் ததாகக அறிக்கக 

❖ ஐக்கிய நாடுகைின் மக்கை் சதாடக நிதியமானது (United Nations Population Fund’s- UNFP) 

2019 ஆம் ஆண்டிை்கான உலக நாடுகைின் மக்கை் சதாடக அறிக்டகடய (State of the 

World: Population Report) சவைியிடட்து. 

❖ இது இந்தியாவின் மக்கை் சதாடகயானது 2010 மை்றும் 2019 ஆம் ஆண்டு கால அைவில் 

ேராேரியாக வருடதத்ிை்கு 1.2% உயரந்்துை்ைது என குறிப்பிடுகிைது. 

❖ இது சீனாவின் ஆண்டு வைரே்ச்ி விகிதத்டத விட இரு மடங்கு அதிகமாகும். 

❖ இந்த அறிக்டகயானது முதன்முடையாக கீழ்க்காணும் மூன்று  முக்கிய அைவீடுகைில் 

சபண்கைின் ( 15-49 வயதிை்குட்படட்) முடிசவடுக்கும் திைடனயும் உை்ைடக்கியுை்ைது. 

o அவரக்ை் இடணயுடன் பாலியல் உைவு 

o கருத்தடடப் பயன்பாடு 

o சுகாதாரப் பராமரிப்பு 

❖ மகப்சபறு மை்றும் பாலியல் உரிடமகை் இல்லாடமயானது சபண்கைின் கல்வி, 

வருமானம் மை்றும் பாதுகாப்பின் மீது எதிரம்டையான விடைவுகடைப் சபருமைவில் 

ஏை்படுதத்ுகின்ைன. 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வலுவான தெயல்பாடு 

❖ முதலீட்டாைர ் கல்வி மை்றும் பாதுகாப்பு நிதியத்தின் (Investor Education and Protection 

Fund-IEPF) ஆடணயமானது இடணயை்ை சபாது நிதியம் மை்றும் முதலீடட்ு 

நிறுவனத்திடம் (Peerless General Finance and Investment Company-PGFIC) 1,514 சகாடி 

மதிப்புடடய டவப்புகடை IEPF க்கு மாற்றும்ெடி உத்தரவிடட்ுை்ைது. 

❖ கடந்த 15 ஆண்டுகைாக  PGFIC நிறுவனத்திடம் சுமார ் 1 தகாடி தனிநெரக்ைால் 
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தைய்யெ்ெடட் ளவெ்பு ததாளக முதலீடானது நிலுளவயிலுை்ைது. 

❖ IEPF ஆனது நிறுவனை ் ைட்டம் 2013-ன் (Companies Act 2013) ெடி தெருநிறுவன 

விவகாரங்கை் அளமைை்கத்தின் கீழ் அளமக்கெ்ெடட்ுை்ை ைட்டெ்பூரவ்மான 

அளமெ்ொகும். 

 

தரவு உள்ளூர ்மயமாக்கல் 

❖ அசமரிக்க சதாழில்நுட்ப சதாழிலக குழுக்கைானது இந்தியாவின் “தரவுகடை 

உை்ளூரம்யமாக்கல்’ திட்டத்திை்கு எதிராக கருத்து சதரவித்துை்ைன. 

❖ இது ஆய்வு மை்றும் சேலவுகடை அதிகரிக்கும் என அவரக்ை் ஐயப்படுகின்ைனர.் 

❖ ரிேரவ்் வங்கியானது 2018 ஆம் ஆண்டு ஏெ்ரல் மாதம் தரவுகைின் உை்ளூர ்

மயமாக்கலுக்கான உத்தரவுகளை வழங்கியது. 

❖ இந்த உத்தரவானது 2018 ஆம் ஆண்டு அக்தடாெர ்மாத்திற்குை் அளனதத்ு உலகைாவிய 

மற்றும் உை்ளூர ் ெணவழங்கீடட்ு நிறுவனங்கை் அவற்றின் தரவு தைமிெ்பு 

கட்டளமெ்புகளை இந்தியாவிற்குை் அளமப்படத கட்டாயமாக்குகிறது.  

❖ தெரும்ொலான தெருநிறுவனங்கை் இன்னும் இந்த விதிமுளறகளைப் பூரத்்தி 

தைய்யவில்ளல. 

❖ தரவு தனியுரிடம குறித்த B.N. ஸ்ரீகிருஷ்ணா குழுவானது அளனதத்ு “முக்கியமான 

தனிெ்ெட்ட தரவுகளும்” கட்டாயமாக நாட்டிற்குை்தைதய தையல்ெடுத்தெ்ெடதவண்டும் 

என ெரிந்துளர தைய்தது.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கரி நிலங்கள் 

❖ அண்டமயில் சகன்யாவில் டநசராபியில் நடடசபை்ை ஐ.நா. சுை்றுேச்ூழல் 

கூடுடகயில் (United Nations Environment Assembly) கரிநிலம் மீதான முதலாவது தீரம்ானம் 

நிடைசவை்ைப்படட்து. 

❖ இது பாதுகாப்பு மை்றும் மறுசீரடமப்பு முயை்சிகளுக்கு உத்சவகம் அைிப்படத 

சநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது. 

❖ கரிநிலம் என்பது ஒருவடக ேதுப்பு நிலமாகும். 

❖ இது கரி மண் மை்றும் அதன் சமல் வைரும் ேதுப்புநில வாழிடத்டதக் குறிக்கின்ைது.  

 

விளளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

தெரம்ி லல்ரினங்கா 

❖ ஆசிய தடகைப் சபாட்டியில் 2019 ஆம் ஆண்டின் இடைஞர ் உலக ோதடன மை்றும் 

ஆசிய ோதடனகடை மிசோரம் மாநிலத்டதே ் சேரந்்த 16 வயதான பளுதூக்கும் 

வீராங்கடனயான செரம்ி லல்ரினுங்கா முறியடிதத்ுை்ைார.் 

❖ 16 வயதான இவர ்மூன்று முயை்சிகைில் 130 கிசலா மை்றும் 134 கிதலா ஆகிய  இரண்டு 
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முயை்சிகடை சவை்றிகரமாக முடிதத்ுை்ைார ் 

❖ தஜரம்ி தமாத்தமாக ததசிய மற்றும் ைரவ்ததை அைவிலான 15 ைாதளனகளை 

முறியடித்துை்ைார.்  

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

அகமதிக்கான  ன்முகத் தன்ளம மற்றும் அரசியல் செயலாண்ளம 

திறனுக்கான ெரவ்ததெ தினம் 

❖ ஏப்ரல் 24, 2019 ஆம் ஆண்டு அதிகாரப் பூரவ்மான முதல் அடமதிக்கான பன்முகத் 

தன்டம மை்றும் அரசியல் சேயலாண்டமத் திைனுக்கான ேரவ்சதே தினம் 

சகாண்டாடப்படட்து. 

❖ இது 2018 ஆம் ஆண்டு டிேம்பர ் 12 அன்று ஐ.நா சபாதுே ் ேடப தீரம்ானத்தினால் 

அதிகாரப் பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த நாைானது, கல்வி மை்றும் சபாது விழிப்புணரட்வ வைரக்்கும் நடவடிக்டககை் 

வழியாக அடமதிக்கான பன்முகத் தன்டம மை்றும் அரசியல் சேயலாண்டமத் 

திைன்கைின் நன்டமகடை ஊக்குவிப்படத சநாக்கமாகக் சகாண்டுை்ைது.  

 

உலக மதலரியா தினம் – ஏப்ரல் 25 

❖ உலக மசலரியா தினமானது ஆண்டுசதாறும் ஏப்ரல் 25 அன்று 

அனுேரிக்கப்படுகின்ைது.  

❖ இந்தத் தினமானது மசலரியாடவ கடட்ுப்படுதத்ும் உலகைாவிய முயை்சிகடை 

அங்கீகரிக்கின்ைது. 

❖ உலக மசலரியா தினமானது 2017 ஆம் ஆண்டு உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் 

உயரம்ட்ட அடமப்பான உலக சுகாதார கூடுடகயின் 60-வது அமரவ்ில் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ உலக மசலரியா தினம் சதாடங்கப்படுவதை்கு முன்னதாக ஏப்ரல் 25 அன்று ஆப்ரிக்க 

மசலரியா தினம் அனுேரிக்கப்படட்ு வந்தது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக மசலரியா தினத்தின் கருதத்ுருவானது, “மதலரியா 
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இல்லாளம என்னிடமிருந்துத் ததாடங்கிறது” என்ெதாகும்.  

 

 

தகவல் ததாடர்பு ததாழில்நுட்பத்தில் தபண்களுக்கான ெரவ்ததெ தினம் 

❖ தகவல் சதாடரப்ு சதாழில்நுட்பத்தில் சபண்களுக்கான ேரவ்சதே தினமானது 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தின் 4-வது வியாழக்கிழடம அனுேரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 25 அன்று இத்தினமானது கடடபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ இது தகவல் சதாடரப்ு சதாழில்நுட்பத் துளறயில் வைரந்்து வரும் ஆய்வுகை் மற்றும் 

தவளலவாய்ெ்புகைில் கவனம் தைலுத்த இைம்தெண்கை் மற்றும் மகைிருக்கு 

அதிகாரமைித்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தளல தநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது. 

❖ இந்தத ்தினமானது 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைரவ்ததை ததாளலதத்தாடரப்ு கழகத்தின் 

(International Telecommunication Union) உறுெ்பு நாடுகைால் அனுைரிக்கெ்ெடுகின்றது.  
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