
  

ஏப்பல் 25 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

முக்கினநா ாட்கள் 

ஏப்பல் 25 - உக நலரினா திம் 

 உனக லனரிர றணம் ல 2007 இல் உனக சுகரர சபதின் 60 து அர்வு 

பனம் றறுப்தட்டது. இன்திநகு உனக லனரிர றணம் ஆண்டுலரறும் ஏப்ல் 

25ம் லற அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 2019 ஆம் ஆண்டு உனக லனரிர றணத்ப 

ஏற்று டத்தும் கரக தரரிஸ் லர்வு சசய்ப்தடுள்பது. 2019 ீம் - "Zero malaria 

starts with me". 

லதசின சசய்திகள் 

'னக்ஷ': குமந்ததகளுக்கா னக்ஷகாண டம் ற்ின புத்தகம் 

 க்ஷகர கபனஞர் திரிங்கர லக. லரகன் குந்பகளுக்கரண க்ஷகர 

டணம் தற்நற புத்கத்ப சபிிட உள்பரர். திரிங்கர, அர்ச்சணர ற்றும் றற 

ஆகறலரர் உனக டண றண சகரண்டரட்டங்கபின் ரு தகுறரக ஏப்ல் 29 அன்று 

புத்கத்றன் டீமப சபிிட றட்டறட்டுள்பணர். 

 

டிகர் அக்ஷய் குநாரிடம் லபந்திப லநாடி லட்டி 

 திதன தரனறவுட் ட்சத்றரண அக்ஷய் குரருக்கு, திர் லந்ற லரடி 

லதட்டிபித்ரர். இறல் திரின் ணிப்தட்ட ரழ்க்பக, அது ஆர்ம் ற்றும் 

தனற்பந உள்படக்கற தன பனப்புகள் இருந்து. 

கர்ாடகம்  

தநசூர்-யாபணாசி எக்ஸ்ிபஸ் LHB சட்டிகத சற்து 

 பசூரினறருந்து ரரசற சசல்லும் இில் சதட்டிகள் ஐசறஎஃப் (ருங்கறபந் 

திற்சறரபர் சரறற்சரபன) லக்பக தன்தடுத்றது அற்கு தறனரக 

இப்லதரது னறன்க் -லயரஃப்ரன்-புஷ்ச் லக்பக தன்தடுத்துரல் ல்ன த 

சறகபப சதறுரக சரிித்ணர். 
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கர்ாடகத்தில் அதிகவு யாக்குப்திவு சாதத 

 1956 ல் கர்ரடக ரறனம் உருரணறனறருந்து படசதற்ந லர்ல்கபில் றக 

அறகபில் ரக்குப்தறவு சரபண. அறகதட்சரக ண்டிரில் 8.76% 

ரக்குகள் உர்ந்துள்பது அது ட்டுறன்நற அறகபவு ரக்குப்தறவும் (80.23%) 

இங்கு தறரகறபள்பது. 

 

சதலுங்காா 

கலஷ்யபம் ீர்ப்ாச திட்டம் சயற்ி 

 சதடதள்பி ரட்டத்றல் ந்ற லம் அருலக லதக்லகஜ் -6 தம்ப் டீு அருலக 

கலனஷ்ம் ீர்ப்தரசண றட்டத்றன் பல் தகுற சற்நற அபடந்து. 

சர்யலதச சசய்திகள் 

பஷ்னாயின் புடின் யட சகாரினாயின் கிம் சந்திப்பு 

 றரு புடின் ற்றும் றரு கறம் ஆகறலரர் ிபரடிலரஸ்டரக் அருகறல் உள்ப ஷ்கற 

ீின் தரர் ஈஸ்டர்ன் ஸ்லடட் தல்கபனக்ககத்றல் ருபசரருர் சந்றக்க 

உள்பணர். இபணத் சரடர்ந்து இரு ரட்டின் அறகரரிகள் சம்தந்ப்தட்ட தந் 

லதச்சுரர்த்பகள் படசதந உள்பது. 

 

காா நருத்துய ட்லபான் லசதயதன சதாடங்கினது 

 கரணர, சரபனதூ இடங்களுக்கு ருத்துப் சதரருட்கபப எடுத்துச் சசல்ன 

ட்லரன் லசபப துங்கறது, இது "உனகறன் றகப்சதரி டிலரன் ிறலரக 

லசபரக" ரறும் என்று அநறித் ஜணரறதற ரணர அகுலதர-அட்லடர 

சரிித்ரர். 
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சதால்சாருள் ஆபாய்ச்சினார்கள் ண்தடன கல்தனில் நம்நீக்கத 

கண்டுிடித்தர் 

 அஸ்ரணின் சற்கு கரில் சுரர் 2,000 ஆண்டுகள் தப ரய்ந் தண்பட 

கல்னபநில் ம்றக்கபப சரல்சதரருள் ஆரய்ச்சறரபர்கள் கண்டுதிடித்ணர். 

இந் கல்னபந 332 தி.சற. அசனக்ஸ்சரண்டர் ரன்ணர், கறலக்க-லரன் 

கரனத்பச் லசர்ந்து. இது அஸ்ரன் றனப்தகுறின் அபடரபத்றல் ன்நரண 

அகர கரணின் சூற அருலக உள்பது, இந்றரில் பஸ்லீம் உரிபகளுக்கரக 

தரடுதட்ட இது உடல் 1957 ல் அது த்றற்குப் தின்ணர் இங்கு 

புபக்கப்தட்டது குநறப்திடத்க்கது. 

யணிகம் & சாருாதாபம் 

NHB, ார்டின் முழு ங்குகத RBI யிற்கிது 

 லசற டீ்டுசற ங்கற (என்.சயச்.தி), டீ்டு றற றறுணங்களுக்கரண 

சகுலனட்டர்; லபரண் ற்றும் கறரப்புந லம்தரட்டுக்கரண லசற ங்கற 

(தரர்ட்) ஆகறற்நறன் அபணத்து தங்குகபபபம் இந்ற ரிசர்வ் ங்கற (ஆர்.தி.ஐ.) 

அசுக்கு ிற்நது. 

 ரிசர்வ் ங்கற, NHB இல் 100% தங்குகபப பத்றருந்து, இது 1,450 லகரடி 

ரூதரய்க்கு ங்கப்தட்டது. 

 

புரிந்துணர்வு ஒப்ந்தம்(MoU), ஒப்ந்தங்கள் & நத்தின அதநச்சபதய ஒப்புதல் 

சதன் சகாரினாவுடன் VCCI ஒப்ந்தம் 

 ிசரகப்தட்டிண ர்த்கம் ற்றும் சரறல் துபந (VCCI) லசம்தர் அி சீதத்றல் 

சன் சகரரிர சந்றப்தில் ஏற்தட்ட பன்லணற்நத்றன் கரத்ரல் சகரரிரில் 

உள்ப இந்ற ர்த்க  லசம்தர் உடன் புரிந்துர்வு ப்தந்ம் சசய்து சகரள்ப 

படிவு. 
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ாதுகாப்பு சசய்திகள் 

இந்தின கடலாப காயல்தட கப்ல் C-441 அிமுகம் 

 

 லகப அசறன் பனபச் சசனரபர் ஸ்ரீ டரம் லஜரஸ், ிறஞ்சம் 

துபநபகத்றல் லற்குப்தகுறின் திரந்ற பதற இன்ஸ்சதக்டர் சஜணல் 

ிஜய் டி. சரலதக்கர் பனபின் கலழ் புறரக இந்ற கடலனர கரல்தபட 

கப்தல் C-441-ஐ அநறபகதடுத்றணரர்.  

யிதனாட்டு சசய்திகள் 

ஆசின தடக சாம்ினன்ரிப் 2019 

 ஆசற டகப சரம்தின்றப்தில் 1500 ீ ஒட்டப்தந்த்றல் சதண்கள் திரிில் 

தரனக்கரபடச் லசர்ந் 23 ரண P.U.சறத்ர  ங்கம் சன்நரர், ஆண்கள் திரிில் 

அஜய் குரர் சலரஜ் சள்பிப் தக்கத்ப பகப்தற்நறணரர். டூட்டி 

சண்கனப்தக்கம் சன்நரர். சதண்கள் 4x400 ீட்டர் ரிலனில் ப்ரச்சற, 

எம்.ஆர்.பூம்ர, சரிரசதன் கக்த் ற்றும் ி.லக. ிஸ்ர சள்பி 

சன்நணர். 

 

சீினர் தபயரிதச லட்நிண்டன் சாம்ினன்ரிப் 

 

 பன்ணரள் உனக ஜூணிர் No.1, ீர் A.S.S. சறரில் ர்ர, சீதத்றல் 

லகரறக்லகரடில் டந் அபணத்து இந்ற-சலணிர்  ரிபச லதட்றண்டன் 

சரம்தின்றப்தில் ஆண்கள் ற்பநர் தட்டத்ப சன்நரர். 

 

FB :ல் லசப 
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