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ஜனவரி – 27 

TNPSC துளிகள் 

❖ எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணரவ்ை ஏற்படுத்த ததசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அவைப்பு, 

ஒடிசாவின் புைதனஸ்ைரில் உள்ள கலிங்கா ஸ்தடடியத்தில் மிகப்பபரிய ைனித சிைப்பு 

ரிப்பன் சங்கிலிவய உருைாக்குகியது. 

❖ இன்ஸ்டாகிராை், முகநூல், ட்விட்டர,் டிக்டாக் ைற்றுை் யூடியூப் ஆகியைற்றில் சரை்ததச 

கிரிக்பகட் கழகை் (ஐசிசி) 92.2 மில்லியன் அளவில் பின்பதாடரப்ைரக்வளப் பபற்றதன் 

மூலை் சமூக ஊடகங்களில் அதிகை் பின்பற்றப்படுை் ஒரு சரை்ததச விவளயாட்டுக் 

கூட்டவைப்பு ஆக ைாறியுள்ளது. 

❖ இந்துஸ்தானி பாடகர ்பதை் விபூஷன் டாக்டர ்பிரபா அத்தரவுக்கு பண்டிட் ஹரிபிரசாத ்

பசௌராசியா ைாழ்நாள் சாதவனயாளர ்விருது ைழங்கப்பட்டது. 

❖ டாடா அறக்கட்டவளயானது, சித்தாரத்் சரை்ாவை அதன் அறக்கட்டவளகளின் 

தவலவை நிரை்ாக அதிகாரியாகவுை் (CEO) அபரண்ா உப்பலூரிவயத் தவலவை இயக்க 

அதிகாரியாகவுை் (COO) நியமித்துள்ளது. 

❖ பபட்தராலியை் விவளயாட்டு ஊக்குவிப்பு ைாரியத்தின் (PSPB) லட்சுைண் ராைத் NSCI 

அகில இந்திய ஸ்னூக்கர ்ஓபனில் தனது சக தபாடட்ியாளரான ஆதித்யா தைத்தாவைத் 

ததாற்கடித்து பைற்றி பபற்றார.் 

❖ எட்டாைது இந்திய சரை்ததச அறிவியல் விழா தபாபாலில் ‘அறிவியல் ைற்றுை் பதாழில் 

நுட்பத்துடன் அை்ரித ்கால் என்ற நிகழ்வை தநாக்கி அணி ைகுத்துச ்பசல்ைது’ என்றத் 

தவலப்பில் நவடபபற உள்ளது. 

 

தேசியச ்சசய்திகள் 

U-WIN ேளம் 

 

❖ Co-WIN என்ற தளத்தின் பைற்றிக்குப் பிறகு, U-WIN எனப் பபயரிடப்படட் ைழக்கைான 

தடுப்பூசிகளுக்கான மின்னணுப் பதிதைட்வட அவைக்க அரசாங்கை் இப்தபாது அவதப் 

பிரதிபயடுத்துள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டை் இந்தியாவின் அவணைருக்குைான தநாய்த ் தடுப்புத் திடட்த்வத (UIP) 

டிஜிட்டல் ையைாக்குகிறது. 

❖ இது ஒை்பைாரு ைாநிலை் ைற்றுை் யூனியன் பிரததசத்தின் இரண்டு ைாைட்டங்களில் 

தசாதவன முவறயில் பதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 
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❖ தநாய்த் தடுப்புச ்தசவைகள், தடுப்பூசி நிவலவயப் புதுப்பித்தல், அதன் ைழங்குதலின் 

விவளவு, ைழக்கைான தநாய்த் தடுப்பு அைரவ்ுகவளத் திட்டமிடுதல் ைற்றுை் ஆன்டி 

பென் ைாரியான ைழங்குதல் தபான்ற அறிக்வககள் தபான்றைற்றிற்கான முக்கியத ்

தகைல்களின் ஒதர ஆதாரைாக U-WIN தளை் இருக்குை். 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் இயற்கக விவசாய  விரிவாக்கம் 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டில் இயற்வக விைசாயத்தின் பரப்பளவு அதிகபட்சைாக விரிைவடந்த 

உலகின் முதல் மூன்று நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உருபைடுத்துள்ளது. 

❖ 2020 ஆை் ஆண்டில் உலகை் முழுைதுை் பைாத்தை் 3 மில்லியன் பஹக்தடர ்(mh) இயற்வக 

விைசாயத்தில் தசரக்்கப் பட்டது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் அரப்ென்டினா முதலிடை் பிடித்தது.  

❖ அவதத் பதாடரந்்து உருகுதை ைற்றுை் இந்தியா ஆகியவை உள்ளன. 

❖ ஆஸ்திதரலியாவில் உலகில் 35.7 மில்லியன் பஹக்தடர ் என்ற அளவில் இயற்வக 

விைசாயை் உள்ள நிவலயில் அதத சையை் இந்தியாவில் 2.8 மில்லியன் பஹக்தடர ்

ைட்டுதை உள்ளது. 

❖ உலகில் பைாத்தமுள்ள 34 லட்சை் இயற்வக உற்பத்தியாளரக்ளில், இந்தியாவில் 16 

லட்சை் விைசாயிகள் சான்றளிக்கப்பட்ட இயற்வக விைசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் 

 

 

பிரலய் இராணுவப் பயிற்சி 

❖ இந்திய விைானப் பவட உண்வைக் கட்டுப்பாட்டுக் தகாடு அருதக பிரலய் எனுை் ஒரு 

பபரிய இராணுைப் பயிற்சிவய நடத்த உள்ளது. 

❖ இங்கு ஊடுருைல்கவளக் கட்டுப்படுத்த தைண்டி இந்திய அரசு எல்வலயில் இது 

தபான்ற ராணுைப் பயிற்சிகவள நடத்துகிறது. 
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❖ இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்வலயில் உள்ள எல்வலக் கட்டுப்பாட்டுக் தகாடு, ைற்றுை் 

இந்தியா - சீனா எல்வலயில் உள்ள உண்வைக் கட்டுப்பாட்டுக் தகாடு ஆகியைற்றில் 

ஊடுருைல்கள் பபாதுைாக நிகழுை். 

❖ இந்தியாவின் முன்னணி தபார ்விைானங்களான ரஃதபல் ைற்றுை் சுகாய் 30 ஆகியவை 

இதில் பங்தகற்குை். 

❖ இந்தியா சமீபத்தில் S - 400 ஏவுகவணகவள இப்பகுதியில் நிவல நிறுத்தியது. 

❖ இந்திய விைானப்பவட இந்தப் பயிற்சியில் பங்தகற்பதற்காக தைண்டி தனது 

ஆளில்லா விைானங்கவளயுை் சிலிகுரி ைழித்தட பகுதிக்கு ைாற்றியுள்ளது. 

 

ஆயுஷ்மான் பாரே் உடன் CGHS இகணப்பு 

 

❖ ஆயுஷ்ைான் பாரத ்ைற்றுை்  ைத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டை் (CGHS), அரசாங்கத்தால் 

நடத்தப்படுை் இரண்டு தனித்தனி ைருத்துைக் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் ஆகுை். 

❖ ஆயுஷ்ைான் பாரத் ைரை்பின் கீழ் தற்தபாதுள்ள அவனத்து ைாநில ைற்றுை் ைத்திய அரசு 

சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டங்கவள இவணக்க ைத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ ஆயுஷ்ைான் பாரத் 2018 ஆை் ஆண்டு பசப்டை்பர ்ைாதத்தில் பதாடங்கப்படட்து. 

❖ இந்தத் திட்டை் 10.74 தகாடிக்குை் அதிகைான ஏவழக் குடுை்பங்களின் சுைார ்50 தகாடி 

ைக்களுக்கு, ஒரு குடுை்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு 5 லட்சை் ரூபாய் அளவிற்குச ் சுகாதாரக் 

காப்பீட்டிவன ைழங்குகிறது. 

❖ இது இரண்டாை் நிவல ைற்றுை் மூன்றாை் நிவலகளில் பராைரிப்பு ைருத்துைைவனச ்

தசவைவய உள்ளடக்கியது. 

❖ ைத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டைானது (CGHS) அதன் கீழ் பதிவு பசய்யப்படட் ைத்திய 

அரசு ஊழியரக்ள் ைற்றுை் ஓய்வூதியதாரரக்ளுக்கு விரிைான ைருத்துைச ் தசவைவய 

ைழங்குகிறது. 

 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பச ்சசய்திகள் 

சவளிப்புறக்தகாள் LHS 475 b 

❖ நாசாவின் தெை்ஸ் பைப் விண்பைளி பதாவலதநாக்கி அதன் முதல் புதிய பைளிப்புறக் 

தகாவளக் கண்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இந்தக் கிரகதத்ிற்கு LHS 475 b எனப் பபயரிட்டுள்ளனர.் 

❖ இது ததாராயைாக பூமியின் அளவுவடயது ஆகுை். 
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❖ இது பைறுை் 41 ஒளி ஆண்டுகள் பதாவலவில் அவைந்துள்ளது. 

❖ இந்தக் கிரகை் ஒரு சிைப்புக் குள்ள நட்சத்திரத்திற்கு மிக அருகில் சுற்றி ைருைததாடு 

இரண்டு நாட்களில் அதன் முழு சுற்றுப்பாவதவயயுை் நிவறவு பசய்கிறது. 

❖ புறக்தகாள்கள் என்பவை ைற்ற நட்சத்திரங்கவளச ் சுற்றி ைருகின்ற ைற்றுை் நைது 

சூரியக் குடுை்பத்திற்கு அப்பால் அவைந்துள்ள கிரகங்கள் ஆகுை். 

❖ நாசாவின் கூற்றுப்படி, இன்று ைவரயில் 5,000க்குை் தைற்பட்ட புறக்தகாள்கள் கண்டு 

பிடிக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

 

டாப்ளர் வானிகல தரடார் வகலயகமப்பு 

 

❖ ெை்மு & காஷ்மீர,் உத்தரகாண்ட் ைற்றுை் இைாசச்லப் பிரததசத்தில் நான்கு புதிய 

டாப்ளர ்ைானிவல தரடார ்அவைப்புகள் திறக்கப்பட்டன. 

❖ தீவிர ைானிவல நிகழ்வுகள் பதாடரப்ான மிகவுை் துல்லியைான சில முன்னறிவிப்பு 

நிகழ்வுகளுக்காக டாப்ளர ் ைானிவல தரடார ் ைவலயவைப்பு 2025 ஆை் ஆண்டளவில் 

முழு நாட்வடயுை் உள்ளடக்குை். 

❖ 2025 ஆை் ஆண்டுக்குள் 660 ைாைட்ட தைளாண் ைானிவல ஆய்வு அலகுகவள நிறுை 

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ டாப்ளர ் தரடாரக்ள் ைவழப்பபாழிவு ைற்றுை் தைக அவைப்புகளின் அளவு ைற்றுை் 

தீவிரத்வதக் கண்காணிக்கவுை், இடியுடன் கூடிய ைவழ ைற்றுை் மின்னவல நிகழ் 
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தநரத்தில் கண்காணிக்கவுை் உதவுகின்றன. 

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

அசாமின் சாராய்டிதயா சமாய்டம்கள் 

❖ யுபனஸ்தகா உலகப் பாரை்பரிய வையத்திற்கு அஸ்ஸாமில் உள்ள சாராய்டிதயா 

பைாய்டை்கவளப் பரிந்துவரக்க ைத்திய அரசு முடிவு பசய்துள்ளது. 

❖ இது ததரந்்பதடுக்கப் படட்ால், காசிரங்கா ததசியப் பூங்கா ைற்றுை் ைனாஸ் ததசியப் 

பூங்காவுடன் தசரத்்து அஸ்ஸாை் மூன்று உலகப் பாரை்பரிய தளங்கவளக் பகாண்டு 

இருக்குை். 

❖ ஆனால் ைடகிழக்கு இந்தியாவில் கலாசச்ாரப் பாரை்பரியை் என்ற பிரிவில் தற்தபாது 

உலகப் பாரை்பரிய தளை் ஏதுை் இல்வல. 

❖ அஸ்ஸாமில் உள்ள வத அதஹாை் சமூகத்தின் பிற்பகுதியில் உள்ள தைட்டில் 

புவதக்குை் இவடக்காலப் பாரை்பரியத்வத சாராய்டிதயா பைாய்டை்கள் குறிக்கிறது. 

❖ இதுைவர ஆய்வு பசய்யப்பட்ட 386 வைடை்கள் அல்லது பைாய்டை்களில், 

சாராய்டிதயாவில் உள்ள 90 அரசப் புவதகுழிகள் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ தற்தபாவதய நிலைரப்படி, அந்த அரசப் புவதகுழிகளில் 30 ைட்டுதை இந்திய அரசின் 

பதால்லியல் துவறயின் பாதுகாப்பில் உள்ளன. 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

சர்வதேச கல்வி தினம் - ஜனவரி 24 

❖ கல்வியின் முக்கியத்துைத்வத ைக்களுக்கு உணரத்்ததை இந்த நாள் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ 2018 ஆை் ஆண்டு டிசை்பர ் 3, அன்று, ஐக்கிய நாடுகளின் பபாதுச ் சவப இந்த நாவள 

அறிவிக்க ைாக்களித்தது. 

❖ இந்தத் தீரை்ானை் வநஜீரியா ைற்றுை் ைற்ற 58 உறுப்பு நாடுகளால் இவணந்து 

முன்பைாழியப் பட்டது. 
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❖ "ைக்களில் முதலீடு பசய்ய, கல்விக்கு முன்னுரிவை பகாடுங்கள்" என்பது 2023 ஆை் 

ஆண்டின் கருப்பபாருள் ஆகுை். 

 
 

உே்ேரப் பிரதேசே்தின் ஸ்ோபன தினம்  - ஜனவரி 24 

❖ உத்தரப் பிரததச ைாநிலை் ெனைரி 24 அன்று அதன் ஸ்தாபன தினை்  அல்லது உத்தரப் 

பிரததச தினத்வதக் பகாண்டாடுகிறது. 

❖ 2018 முதல் இந்தக் பகாண்டாட்டை் மூன்று நாட்களுக்கு நவடபபறுகிறது. 

❖ 2023 உத்தரப் பிரததச தினத்தின் முக்கியக் கருப்பபாருள் 'முதலீடு ைற்றுை் தைவல 

ைாய்ப்பு' ஆகுை். 

❖ சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, ஐக்கிய ைாகாணங்களின் கீழ் உள்ள பகுதிகள் 

ஒன்றிவணக்கப் பட்டு 1950 ஆை் ஆண்டு ெனைரி 24 ஆை் தததியன்று உத்தரப் பிரததசை் 

உருைாக்கப்பட்டது. 

 

 

தேசிய வாக்காளர் விழிப்புணர்வு தினம் - ஜனவரி 25 

❖ இந்தத் தின அனுசரிப்பின் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய தநாக்கை், குறிப்பாக புதிய 

ைாக்காளரக்வள ஊக்குவிப்பதுை், அைரக்ளின் தசவைகவள எளிதாக்கச ் பசய்ைதுை், 

ைாக்காளர ்தசரக்்வகவய அதிகப்படுத்துைதுை் ஆகுை். 

❖ 2011 ஆை் ஆண்டு முதல் நாடு முழுைதுை் இந்தத் தினை் பகாண்டாடப்பட்டு ைருகிறது. 
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❖ இந்த நாள் 1950 ஆை் ஆண்டில் இந்தியத் ததரத்ல் ஆவணயை் உருைான தினத்வதக் 

குறிக்கிறது. 

❖ இந்த ஆண்டுக்கான கருபபாருள், ‘ைாக்களிப்பவதப் தபால எதுவுை் இல்வல, நான் 

நிசச்யைாக ைாக்களிக்கிதறன்’ என்பதாகுை். 
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