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Athiyaman Team -  Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

(January 23- 25th  Current Affairs  2020 ) 

________________________________________________________________ 

Date  : Jan 23 -25th  Current Affairs.  

 

முக்கியமான நாட்கள்  

  

சர்வதேசக் கல்வி தினம் - ஜனவரி 24 

• இந்தத் தினமானது  2018 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச ்

சபபயால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

• 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பபாருள் - ‘மக்கள், உலகம், வளர்சச்ி 

மற்றும் அபமதிக்கான கற்றல்’ என்பதாகும். 

• இந்தத் தினமானது மனித நல்வாழ்வு மற்றும் நீடிதத் வளரச்ச்ிக்கான 

முக்கிய காரணியாகத் திகழும் கல்வியின் சிறப்பப உணரத்்தும் 

விதமாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

தேசியப் பபண் குழந்பேகள் தினம் - ஜனவரி 24 

• சரவ்ததசப் பபண் குழந்பதகள் தினமானது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 

அக்தடாபர் 11 ஆம் தேதியன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

• மத்திய அரசின் பபண்கள் மற்றும் குழந்பதகள் தமம்பாட்டுத் 

துபறயானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24 ஆம் தேதி முேல் 30 ஆம் 

தேதி வபர தேசியப் பபண் குழந்பேகள் வாரே்பே 

அனுசரிக்கவுள்ளது. 

• இந்தத் தினமானது 2008 ஆம் ஆண்டில் மத்தியப் பபண்கள் மற்றும் 

குழந்பதகள் தமம்பாட்டு அபமசச்கதத்ால் பதாடங்கப்பட்டது. 

• நாட்டில் பபண்கள் எதிரப்காள்ளும் அதிக ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்து 

விழிப்புணரப்வ ஏற்படுத்துவதத இத்தினத்தின் தநாக்கமாகும். 

தேசிய சுற்றுலா தினம் - ஜனவரி 25 

• நாட்டின் பபாருளாதாரத்திற்குப் பங்களிப்பு அளிக்கும்  சுற்றுலாவின் 

முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரப்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 
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இத்தினமானது மதத்ிய சுற்றுலாத் துபற அபமசச்கத்தினால் 

நிறுவப்பட்டது. 

• ஐக்கிய நாடுகளின் உலக சுற்றுலாே் தினே்பே (பசப்டம்பர ்27) 

பகாண்டாடுவதில் இந்தியாவும் பங்தகற்கின்றது. 

தேசிய வாக்காளர் தினம் - ஜனவரி 25 

• ததசிய வாக்காளர ்தினத்பதக் பகாண்டாடுவதன் தநாக்கம் 

இபளஞரக்ளுக்கு வாக்களிப்பதற்கான விழிப்புணரப்வ 

ஏற்படுத்துவதாகும். 

• இத்தின அனுசரிப்பானது 2011 ஆம் ஆண்டில் பதாடங்கப்பட்டது. 

• இத்தினமானது 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25 அன்று இந்தியத ்ததரத்ல் 

ஆபணயத்தின் (Election Commission of India - ECI) நிறுவன நாபளக் 

குறிக்கும் வபகயில் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பகாண்டாடப் படுகின்றது. 

• 2020 ஆம் ஆண்டின் ததசிய வாக்காளர ்தினத்தின் கருப்பபாருள் ‘ஒரு 

வலுவான ஜனநாயகே்திற்கான தேர்ேல் அறிவு’ என்பதாகும். 

சர்வதேச சுங்க தினம் - ஜனவரி 26 

• இந்தத் தினமானது 1953 ஆம் ஆண்டில் சுங்க ஒத்துபழப்பு மன்றத்தின் 

(Customs Cooperation Council - CCC) பதாடக்க அமரவ்ு பபல்ஜியத்தின் 

பிரஸ்ஸல்ஸில் நபடபபற்ற நாபள நிபனவு கூரக்ின்றது. 

• சமூகம், பபாருளாதாரம், சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் ததபவகள் 

குறிதத் பசயல்களின் பமயமாக இருக்கும் ஒரு நிபலயான 

எதிரக்ாலதப்த தநாக்கிய சுங்கத்தின் பங்களிப்புகளுக்காக இந்த 

தினமானது அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

• இந்நாளுக்கான கருப்பபாருள் - “மக்கள், வளர்சச்ி மற்றும் 

கிரகே்திற்கான நிபலே் ேன்பமபய வளர்ப்பேற்கான சுங்கம்” 

என்பதாகும்.  

சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் 123வது பிறந்ே நாள் 

• இந்திய விடுதபலப் தபாரில் மிக முக்கியமான தபலவரான சுபாஷ் 

சந்திர தபாஸின் 123-வது பிறந்ததின நாள் இன்று. 

• ஜானகிநாத் - பிரபாவதிக்கு ஒன்பதாவது மகனாக 1887ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி மாதம் 23-ம் நாள் ஒரிஸாவில் கட்டாக் நகரில் தகாதனியா 

என்னும் ஊரில் தநதாஜி சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் பிறந்தார.்1943ல் 

சிங்கப்பூரில் சுதந்திர அரசுக்கான பிரகடனத்பத தநதாஜி 

பவளியிட்டார.்   

கதரானா பவரஸ்  

• சீனாவில் பபய்ஜிங் (வுஹான் நகரில்)  என்ற இடத்தில  கதரானா 

பவரஸ் தவகமாகப் பரவி வரும் நிபலயில் அங்கு நடக்கவிருந்த 

ஒலிம்பிக் தகுதிப் தபாட்டிகள் ரத்து பசய்யப்பட்டுள்ளன.  
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• 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆசிய கண்டதப்ததய உலுக்கி 774 தபபர 

பலிபகாண்ட சார்ஸ் பவரஸ்சின் வபகயான  கதரானா பவரஸ் 

சீனாவில் தற்தபாது பரவி வருகிறது. 

• ஜப்பானில் நடப்பாண்டு ஜூபல 24 முதல் ஆகஸ்ட் 9 வபர ஒலிம்பிக் 

தபாட்டிகள் நடக்க உள்ளன. 

ககன்யான் திட்டம்  

• இஸ்தரா முதன்முதலாக 'விதயாம் மிே்ரா' என்ற பபண் தராதபாபவ 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

• இந்த தராதபா 2021ஆம் ஆண்டில் மனிதரக்பள விண்ணுக்கு அனுப்பும் 

ககன்யான் திட்டத்தில், விண்பவளி வீரரக்ளுக்கு உதவி பசய்யும். 

• ககன்யான் திட்டத்தில் வீரரக்பள அனுப்புவதற்கு முன்னதாக விதயாம் 

மித்ரா விண்பவளிக்கு அனுப்பப்படவுள்ளது. 

கிரஸீின் அதிபர்  

• கிரீஸின் அதிபராக முதல் முபறயாக பபண் ஒருவர ்63 வயதான 

தகே்ரினி  ததரவ்ு ததரந்்பதடுக்கப்பட்டார.் 

• கிரீஸின் அதிபராக ததரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ள தகத்ரினி அந்நாட்டின் 

மூத்த நீதிபதிகளில் ஒருவராக இருந்தவர.் 

தேசிய ஊடக விருது 

• மூத்த பத்திரிபகயாளர ்‘இந்து’ என்.ராமுக்கு அவரது 40 ஆண்டுகால 

பத்திரிபகத்துபற தசபவபய பாராட்டி தகரள ஊடக அகாடமியின் 

சாரப்ில் ததசிய ஊடக விருது வழங்கப்படுகிறது.  

• இந்த விருபத மாரச் ்மாதம் பகாசச்ியில் நடக்கும் ஊடக மாநாட்டில் 

தகரள முதல்வர ்பினராயி விஜயன் வழங்க உள்ளார.் 

 

24/1/2020 

  

காய்கறிகள் உற்பே்தி 

• கடந்த 2018-19 நிதியாண்டில் காய்கறிகள் உற்பத்தியில்  29.55 மில்லியன் 

டன்கள் அளவிற்கு காய்கறி உற்பத்தி பசய்து  தமற்குவங்க மாநில 

முேலிடம் வகிக்கிறது.நாட்டின் பமாதத் காய்கறிகள் உற்பதத்ியில் 

தமற்குவங்கத்தின் பங்கு 15.9 சதவீதமாகும். 

• உே்ேர பிரதேசே்தில் 27.70 மில்லியன் டன்கள் அளவிற்கு காய்கறிகள் 

உற்பத்தி பசய்து இரண்டாவது இடத்பத பிடித்துள்ளது. நாட்டின் 

காய்கறிகள் உற்பதத்ியில் உத்தர பிரததசம் 14.9 சதவீதமாகும். 
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• நாட்டின் காய்கறிகள் உற்பத்தியில் 9.6 சதவீதத்துடன் 3 மே்திய 

பிரதேசம் 3-வது இடே்தில் உள்ளது. 9 சதவீத காய்கறிகள் உற்பத்தியில் 

பிஹார ்4-வது இடதத்ில் உள்ளது. 

இந்தியா 

பபாலிவுறு நகரே் திட்டம்   

• பபாலிவுறு நகரத் திட்த்தின் (ஸ்மாாட்் திட்டம்) கீழ் தகாபவ, 

உக்கடத்தில் அபமக்கப்பட்டுள்ள சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி 

நிபலயத்துக்கு மதத்ிய அரசின் விருது வழங்கப்பட்டது. 

• ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினத்தில் நபடபபற்ற பபாலிவுறு 

நகரங்களுக்கான மூன்றாவது உசச்ி மாநாட்டில் தகாபவ மாநகராட்சி 

ஆபணயா ்ஷ்ரவண் குமாா ்ஜடாவத ்இந்த விருபதப் 

பபற்றுக்பகாண்டாா.் 

உலக பபாருளாோர மாநாடு 

• உலக பபாருளாதார மாநாடு-2020, 50-ம் ஆண்டு மாநாடு 

ஸ்விட்சா்லாந்து டாதவாஸ் நகரில் நபடபபற்றது. இதில் சாவ்ததச 

நிதியத்தின் (ஐஎம்எஃப்) தபலவா ்கிறிஸ்டலினா ஜிதயாாஜ்ிவா  

பிதரசில் அதிபா்  

• நாட்டின் 71-ஆவது குடியரசு தினம் 

பகாண்டாடப்படுகிறதுஆண்டுததாறும் குடியரசு தின விழாவில் 

பவளிநாடுகபளச ்தசரந்்த தபலவரக்ள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து 

பகாள்வது வழக்கம்.  

• கடந்த ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் பிதரசில் தபலநகர ்பிதரசிலியாவில் 

நடந்த பிரிக்ஸ் நாடுகளின் மாநாட்டில் பிரதமர ்தமாடி பங்தகற்றதபாது, 

2020 குடியரசு தினதத்ில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து பகாள்ள பிதரசில் 

அதிபா ்பஜய்ர ்தபால்சனாதராவுக்கு அபழப்பு விடுத்தார.் 

•  தில்லியில் நபடபபறும் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பிதரசில் 

அதிபா ்பபால்பசானதரா கலந்து பகாள்கிறாா.் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்       

• பிதரசில் அதிபர ்பஜய்ர ்தபால்தசானதரா குடியரசு தின விழாவில் 

சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து பகாள்வதற்காக இந்தியா 

வந்தபடந்தார.் 

• புது தில்லியில் இன்று பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி - பிதரசில் அதிபர ்பஜயிர ்

பபால்பசானாதரா முன்னிபலயில் இரு நாடுகள் இபடதய சுகாதாரம், 

மருத்துவம் உள்ளிட்ட துபறகளில் ஒப்பந்தங்கள் பகபயழுதத்ாகின. 

• பிரதமர ்திரு. நதரந்திர தமாடி தபலபமயில் நபடபபற்ற மதத்ிய 

அபமசச்ரபவக் கூட்டத்தில், இந்தியாவின் கனிமவள அபமசச்கத்தின் 

இந்திய புவியியல் ஆய்வு நிறுவனத்திற்கும், பிதரசில் நாட்டின் 

கனிமவளம் மற்றும் எரிசக்தி அபமசச்கத்தின் பிதரசில் புவியியல் 
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ஆய்வு நிறுவனத்திற்கும் இபடதய பகபயழுத்திடப்பட்ட நிலவியல் 

மற்றும் கனிமவளத் துபறயில் ஒத்துபழப்புக்கான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. 

சுபாஷ் சந்திரதபாஸ் ஆப்ோ பிரபந்ேன் புராஸ்கர் விருது 2020 

• மத்திய உள்துபற அபமசச்கமானது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சுபாஷ் 

சந்திரதபாஸ் ஆப்தா பிரபந்தன் புராஸ்கர ்விருது பபறும் 

பவற்றியாளரக்பள அறிவித்துள்ளது. 

• இந்ே விருோனது நிறுவனப் பிரிவில் உே்ேரகாண்ட ்மாநிலே்தின் 

தபரிடர ்குபறப்பு மற்றும் தமலாண்பம பமயே்திற்கும் ேனிநபர் 

பிரிவில் குமார் முன்னன் சிங் என்பருக்கும் வழங்கப்பட உள்ளது. 

• இது ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜனவரி 23 ஆம் தததியன்று தநதாஜி சுபாஷ் 

சந்திரதபாஸின் பிறந்த நாபள முன்னிட்டு அறிவிக்கப்படுகின்றது. 

• இந்த விருதானது தபரிடர ்தமலாண்பமத ்துபறயில் இந்தியாவில் 

தனிநபரக்ள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பசய்த சிறந்தப் பணிகபள 

அங்கீகரிப்பபத தநாக்கமாகக் பகாண்டு உள்ளது. 

• குமார ்முன்னன் சிங், 2004 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமியின் தபாது 

பசய்த பாராட்டத் தக்கப் பணிகபள அங்கீகரிப்பதற்காக 2005 ஆம் 

ஆண்டில் ததசியப் தபரிடர ்தமலாண்பம ஆபணயத்தின் நிறுவன 

உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டார.் 
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