
 
    

 

Date  :  01-02-2019                                                                                                                                                                                                                 

Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - பிப்ரவரி மாதம் 01,2019 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

 சர்வததச கிரிக்சகட் கவுன்சில் விைம்பர பங்குதாரர் 

சர்வதேச கிரிக்கெட் ெவுன்சில் (International Cricket Council (ICC)) அமைப்பின் அடுத்ே ஐந்து ஆண்டுெளுக்ொன 

(2019-2023) விளம்பர பங்குோரர் நிறுவனைாெ ‘கொதொதொலா’ (Coca-Cola) நிறுவனம் 

தேர்வு  கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 டாடா ஸ்டீல் மாஸ்டர்ஸ்  

• கெேர்லாந்தில் விஜிக் ஆன் ஜீ ெெரில் ெமைகபற்ற ைாைா ஸ்டீல் ைாஸ்ைர்ஸ் சதுரங்ெப் தபாட்டியில் 13-ஆவது 

ைற்றும் ெமைசி ஆட்ைத்தின் முடிவில் விஸ்வொேன் ஆனந்த் மூன்றாவது இைத்மேப் பிடித்ோர். 

• இமேயடுத்து இந்ேப் தபாட்டியில் 7.5 புள்ளிெமளப் கபற்ற ஆனந்த், ேற்தபாது உலெத் ேரவரிமசயில் 6-ஆவது 

இைத்தில் இருக்கிறார். 

• தைக்னஸ் ொர்ல்கசன் பட்ைத்மே கவன்றார். ைாக்னஸ் ொர்ல்கசன், க ாலாந்தின் அனீஷ் கிரியுைனான 

ஆட்ைத்மே டிரா கசய்து, தபாட்டியில் கவற்றி கபற்றார்.அனிஸ் கிரிக்கு எதிரான தபாட்டியில் அவர் கவற்றி 

தோல்வி எதுவுமின்றி தபாட்டிமய முடித்ேேன் மூலம் இது அவரது 7-வது ைாைா ஸ்டீல் சதுரங்ெப் 

பேக்ெைாகும்.அவர் கைாத்ேைாெ இப்தபாட்டியில் 9 புள்ளிெள் கபற்றிருந்ோர். 

• அவருைன் தைாதிய அனீஷ் கிரி 8.5 புள்ளிெளுைன் 2-ஆம் இைம் பிடித்ோர். 

உலக சசய்திகள் 

 இஸ்தரல் ஏதராஃஸ்தபஸ்’ நிறுவனம் ஒப்பந்தம்  

ெடுத்ேர ேமரயிலிருந்து வான் இலக்கிமனத்ோக்கும் ஏவுெமைெமளத் ேயாரிப்பேற்ொெ ‘இஸ்தரல் ஏதராஃஸ்தபஸ்’ 

நிறுவனமும் (Israel and Aerospace Industries) இந்திய ெைற்பமை ைற்றும் கொச்சி ெப்பல்ெட்டும் நிறுவனமும் 93 

மில்லியன் ைாலர் ஒப்பந்ேம் தைற்கொண்டுள்ளன. 
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BARC இந்தியாவின் புதிய தளலவர்  

• பார்மவயாளர் ஒளிபரப்பு ஆராய்ச்சிக்ொன இந்தியக் குழுவின் (Broadcast Audience Research Council of 

India – BARC) புதிய ேமலவராெ ஜீ கபாழுதுதபாக்கு நிறுவனத்தின் தைலாண் இயக்குெரும் ேமலமை கசயல் 

அதிொரியுைான புனித் தொயங்ொ நியமிக்ெப்பட்டிருக்கின்றார். 

• BARC அமைப்பின் ஒரு நிறுவனத் ேமலவராெ புனித் தொயங்ொ அந்ே அமைப்மப நிறுவனப்படுத்துேலில் 

முக்கிய பங்கு ஆற்றியிருக்கின்றார். 

• ஒளிபரப்பாளர்ெள், விளம்பரோரர்ெள் ைற்றும் விளம்பரோர ஊைெ நிறுவனங்ெள் ஆகிதயாமரப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமைப்புெளால் 2010 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்ெப்பட்ை BARC இந்தியா ஒரு 

கோழிற்துமற சார்ந்ே ஒத்துமைப்பு நிறுவனைாகும். 

• BARC இந்தியா, 197 மில்லியன் கோமலக்ொட்சி கொண்ை வீடுெளில் சந்ோோரர்ெளின் வைக்ெங்ெமள ஆய்வு 

கசய்கின்றது. இந்ே வமெயில் இது உலகின் மிெப்கபரிய கோமலக்ொட்சி வாடிக்மெயாளர்ெமள ஆய்வு 

கசய்யும் தசமவயாகும். 

முதல் சசயற்ளகத் தளர விரிப்பு கால்பந்து ளமதானம் 

• ொொலாந்து முேல்வர் கெய்பியு ரிதயா ொொலாந்தின் தொஹிைாவில் உள்ள இந்திரா ொந்தி மைோனத்தில் 

முேலாவது கசயற்மெக் ேமரவிரிப்பு ொல்பந்து மைோனத்மேத் துவக்கி மவத்ோர். 

• இந்ே மைோனம் பைம்கபரும் ொல்பந்து வீரரான ைாக்ைர் அஓ என்பவரது 100வது பிறந்ே தின அனுசரிப்பின் 

நிெழ்ச்சியில் துவக்கி மவக்ெப்பட்ைது. 

• கசயற்மெத் ேமர விரிப்பு என்பது ஒரு மைோனத்திற்கு பிபா அமைப்பால் அங்கீெரிக்ெப்பட்ை அளவு 105×66 

மீட்ைர்ெள் என்ற அளமவக் கொண்டிருக்கின்றது. 

 பருவநிளல மற்றும் நீடித்த தமம்பாட்டு ளமயம்  

• இத்ோலிய பிரேை ைந்திரி கியுகசப்பி ொண்டி தராம் ெெரத்தில் பருவநிமல ைற்றும் நீடித்ே தைம்பாட்டிற்ொன 
ஆப்பிரிக்ெ மையத்மேத் திறந்து மவத்ோர் 

• இந்ே மையம் ஐக்கிய ொடுெள் தைம்பாட்டுத் திட்ைம் (UN Development Programme – UNDP) ைற்றும் 

உைவு விவசாய அமைப்பு (Food & Agricultural Organisation – FAO) ஆகியவற்றுைன் இமைந்து 

இத்ோலிய அரசால் நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது. 

• இந்ே மையம் பாரீஸ் ஒப்பந்ேத்ோலும் 2030 தீர்ைானத்ோலும் ஏற்படுத்ேப்பட்ை இலக்குெமள அமைய G7 
ொடுெள் ைற்றும் ஆப்பிரிக்ெ ொடுெளுக்கிமைதய தைற்கொள்ளப்படும் கபாதுவான முயற்சிெளுக்ொன 

ஒத்துமைப்மப ெல்கும். 
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முக்கிய தினங்கள் 

 தனிம வரிளச அட்டவளை ஆண்டு 

• சர்வதேச தவதிப்கபாருட்ெளுக்ொன ேனிை வரிமச அட்ைவமை ஆண்ைாெ (International Year of the 

Periodic Table of Chemical Elements 2019) 2019 ஆம் ஆண்மை ’யுகனஸ்தொ’ (UNESCO – United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) அறிவித்துள்ளது. 

• 1869 ஆம் ஆண்டு தவதிப்கபாருட்ெளுக்ெளுக்ொன ேனிை வரிமச அட்ைவமைமய உருவாக்கிய ெவீன 

தவதியலின் ேந்மே என அமைக்ெப்படும், ரஷியாமவச் தசர்ந்ே டிமிட்ரி கைண்ைலீவ் (Dmitri 

Mendeleev)  150 வது நிமனவு ஆண்மை 2019 ேனிை வரிமச அட்ைவமை ஆண்ைாெ அனுசரிக்ெப்படுவது 

குறிப்பிைத்ேக்ெது. 

தமிழக சசய்திகள் 

 தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காைர் பட்டியல் 

• ேமிைெத்தில் இறுதி வாக்ொளர் பட்டியல் 31-1-2019 கவளியிைப்பட்ைது. 

• அதிெ வாக்ொளர்ெமள கொண்ை ைாவட்ைங்ெளின் பட்டியலில் முேல் இைத்தில் கசன்மனயும், 2-வது 

இைத்தில் ொஞ்சீபுரமும், 3-வது இைத்தில் திருவள்ளூரும் உள்ளன. 

• குமறந்ே வாக்ொளர்ெமள கொண்ை ைாவட்ைைாெ அரியலூர் உள்ளது. அங்கு கைாத்ேம் 5 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 

685 வாக்ொளர்ெள் உள்ளனர். 

• ேமிைெத்தில் அதிெ வாக்ொளர்ெமள கொண்ை சட்ைசமப கோகுதியாெ ொஞ்சிபுரம் ைாவட்ைத்தில் உள்ள 

தசாழிங்ெெல்லூர் கோகுதி விளங்குகிறது. 

• குமறந்ே வாக்ொளர்ெமள கொண்ை கோகுதி கசன்மனயில் உள்ள துமறமுெம் கோகுதி ஆகும். 

• ேமிைெத்தில் ேற்தபாது 5 தொடிதய 91 லட்சம் வாக்ொளர்ெள் உள்ளனர். அவர்ெளில் 2 தொடிதய 92 லட்சம் 

தபர் ஆண்ெள், 2 தொடிதய 98 லட்சம் தபர் கபண்ெள், 5,472 தபர் மூன்றாம் பாலினத்ேவர் ஆவார்ெள். 

 மரக்கன்று நடும் மாைவர்களுக்கு மதிப்சபண் 

ேமிைெ அரசின் பள்ளிக்ெல்வித்துமற ைரம் வளர்க்கும் ஒவ்கவாரு ைாைவருக்கும் பாைத்திற்கு 2 ைதிப்கபண்ெள் வீேம் 

தைல்நிமல வகுப்புெளில் ஆறு பாைங்ெளுக்கும் தசர்த்து கைாத்ேம் 12 ைதிப்கபண்ெள் வைங்ெ முடிவு 

கசய்துள்ளது.  இந்ே ைதிப்கபண்ெள் ைாைவர்ெளின் அெைதிப்பீட்டுத் தேர்வுெளில் வைங்ெப்படும் முடிவு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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ஸ்மார்ட் குப்ளபத்சதாட்டி 

• பிளாஸ்டிக் கபாருட்ெமள ைறுசுைற்சி கசய்யும் வமெயில், ேமிைெத்தில்  ேமிைெ அரசு ஒரு முயற்சிமய 

தைற்கொண்டு உள்ளது. 

• பிளாஸ்டிக் கபாருட்ெமள ஒழிக்கும் வமெயில், அேமன ெவீன முமறயில் ைறுசுைற்சி கசய்யும் ஸ்ைார்ட் 

குப்மபத்கோட்டி திட்ைத்மே (Smart Dustbin (Reverse Vending Machine) முேலமைச்சர் எைப்பாடி 

பைனிசாமி அவர்ெள் 31-1-2019 அன்று கோைங்கி மவத்துள்ளார். 

• ஸ்ைார்ட் குப்மபத்கோட்டி திட்ைம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ெமள அழிக்கும் வமெயில் சுைார் 5 லட்சம் ரூபாய் 

ைதிப்பிலான, ெவீன பிளாஸ்டிக் ைறுசுைற்சி இயந்திரம் மூலம் உருவாக்ெப்பட்டுள்ளது. முேல் ெட்ைைாெ இந்ே 

திட்ைம் ேமிைெம் முழுவதும் 500க்கும் தைற்பட்ை கபாது இைங்ெளில் கோைங்ெப்பட்டுள்ளது. 

• இந்ே ஸ்ைார்ட் குப்மபத் கோட்டி மூலம் பிளாஸ்டிக் குளிர்பான பாட்டில்ெள், ேண்ணீர் பாட்டில்ெள் ைறுசுைற்சி 

குப்மபத்கோட்டியில் கபாதுைக்ெள் தபாை தவண்டும். அப்படி இந்ே பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ெமள, இந்ே 

எந்திரத்தில் தபாடும்தபாது, அவர்ெளின் கோமலதபசி எண்மை இந்ே இயந்திரம்  பதிவு கசய்து கொள்ளும். 

• தைலும் அவருக்கு ஒரு பரிசு கூப்பன் ஒன்மறயும் இந்ே ஸ்ைார்ட் குப்மப கோட்டி இயந்திரம் வைங்கும். அந்ே 

கூப்பமன பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ை வணிெ மையங்ெளில், விமல ேள்ளுபடி கபற்றுக்கொள்ளலாம் என்று 

ேமிைெ அரசு அதிொரிெள் கேரிவித்துள்ளனர். 

மாநில சசய்திகள் 

 குழந்ளதகள் இறப்ளபத் தடுக்க சிறப்புத் திட்டம் – மகாராஷ்டிரா  

• ைொராஷ்டிரா ைாநில அரசானது குைந்மேெள் இறப்மபத் ேடுப்பேற்ொெ ஒரு சிறப்புத் திட்ைத்மேச் 

கசயல்படுத்தியிருக்கின்றது. 

• இத்திட்ைம் ஆரம்ப சுொோர மையங்ெளிலும் அரசு ைருத்துவைமனெளிலும் பிறந்துள்ள குைந்மேெளுக்கு 

உைல்ெலம் ொப்பேற்ொன உபெரைங்ெமள வைங்கி ஆரம்பிக்ெப்பட்ைது. 

• இத்திட்ைம் கபற்தறார்ெளின் முேல் குைந்மேக்கு ைட்டுதை கபாருந்தும். 

• ஒரு வயதிற்கு உட்பட்ை குைந்மேெளின் இறப்தப குைந்மே இறப்பு விகிேைாகும். 

• இந்ே பரிசுப் கபட்ைெத்தில் தபார்மவ, சிறிய கைத்மே, துண்டு, கேர்ைாமீட்ைர், குைந்மேக்ொன எண்கைய், 

ஷாம்பூ, விமளயாட்டுப் கபாருட்ெள், ெெம் கவட்டி, மெயுமறெள், ொலுமறெள் ைற்றும் சில கபாருட்ெள் 

இருக்கும். இந்ேப் கபட்ைெம் சுைார் ரூ.2000 ைதிப்பிலானது. 

 ராக் ராக் சமய்ன் கங்கா பயைக் கட்டுளர  

ைத்திய நீர்வளத் துமற, ெதி தைம்பாடு ைற்றும் ெங்மெப் புனரமைப்பு அமைச்சர் நிதின் ெட்ொரி தூர்ேர்ஷனில் ராக் ராக் 

கைய்ன் ெங்ொ என்ற பயைக் ெட்டுமரமயயும் தைரி ெங்ொ என்ற தெள்வி பதில் நிெழ்ச்சிமயயும் கோைங்கி மவத்ோர். 
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இந்நிெழ்ச்சி ெங்மெ ெதிமயப் புத்துயிரூட்டுவேற்ொன தேமவ பற்றிய கசய்திமயயும் அந்ெதிமய சுத்ேப்படுத்ே அரசு 
எடுத்து வரும் முயற்சிெமள ஒரு புதுமையான ைற்றும் சுவாரசியைான முமறயில் கவளிப்படுத்தும் ேெவமலயும் 

ஒளிபரப்பியது. 

நியமனங்கள் 

 ததசிய மாைவர் பளட செனரல்  

கலப்டினண்ட் கெனரல் ராஜீவ் தசாப்ரா ’தேசிய ைாைவர் பமையின்’ (National Cadet Corps) இயக்குெர் 

கெனரலாெ  நியமிக்ெப்பட்டுள்ளார். 

 மதலசியாவில் புதிய மன்னர் 

• ைதலசியாவில் புதிய ைற்றும் 16-வது ைன்னராெ  சுல்ோன் அப்துல்லா சுல்ோன் அெைது ஷா பேவி ஏற்றார்.இவர் 

கப ாங் ைாநிலத்மேச் தசகெனரல்ர்ந்ேவர். ேமலெெர் தொலாலம்பூரில் உள்ள ைன்னரின் அதிொரப்பூர்வ 

இல்லத்தில் ெமைகபற்ற விைாவில் சுல்ோன் அப்துல்லா சுல்ோன் அெைது ஷா ைன்னராெ பேவி ஏற்றார். அதே 

விைாவில் ொட்டின் துமை ைன்னராெ சுல்ோன் ெஸ்ரின் ஷா பேவி ஏற்றார். 

• ைதலசியா ைன்னராெ ெைந்ே 2016 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் பேவிதயற்ற ைன்னர் 5 ஆம் சுல்ோன் முெைது 

ஆவார். முன்னாள் ரஷ்ய அைகிமய ொேலித்து திருைைம் கசய்துகொண்ைோல் ேனது பேவிமய இராஜினாைா 

கசய்ோர். ேனது பேவிக்ொலம் முடிவேற்கு முன்பாெதவ இவர் ெைந்ே 6 ஆம் தேதி பேவி விலகினார். 

• சுல்ோன் அப்துல்லா ப ாங் ைாநிலத்தின் ேமலவராவர். இவருக்கு 59 வயது என்பது குறிப்பிைத்ேக்ெது 

• விமளயாட்டில் அதிெ ஆர்வம் கொண்ை சுல்ோன் அப்துல்லா, ஆசிய ொல்பந்துக் கூட்ைமைப்பில் உறுப்பினராெ 

உள்ளார். உலெக் ொல்பந்து அமைப்பான ஃபிஃபாவிலும் சுல்ோன் உறுப்பினராெ உள்ளார்.ைதலசிய ொல்பந்து 

சங்ெத்தின் ேமலவராெவும் சுல்ோன் கபாறுப்பு வகித்துள்ளார். 

பாகிஸ்தான் உரிளமயியல் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி 

• பாகிஸ்ோனில் உள்ள உரிமையியல் நீதிைன்றத்தின் நீதிபதியாெ முேல் முமறயாெ இந்து கபண் சுைன் குைாரி 

நியமிக்ெப்பட்டுள்ளார். சுைன், ெம்பார் ஷாேத்ொட் பகுதிமய தசர்ந்ேவர் ஆவார். இவர் ஐேராபத்தில் சட்ை 

இளநிமல பட்ைம் கபற்றார். பின்னர் ெராச்சியின் சபிஸ்ட் பல்ெமலக்ெைெத்தில் சட்ை முதுெமல 

பட்ைம்  கபற்றார். 

• பாகிஸ்ோனில்  இந்து சமூெத்தின் முேல் நீதிபதி கபாறுப்பு வகித்ேவர்  ராைா பெவான்ோஸ் என்பவர் 2005-

2007 ொல ெட்ைத்தில் நீதிபதியாெ இருந்ோர். இேமனயடுத்து ேற்தபாது முேல் முமறயாெ ஒரு இந்துப் கபண் 

நியமிக்ெப்பட்டுள்ளார். 

• 2018 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்ோன் சட்ைைன்றத்தில் ஒரு இைத்மே கவன்ற முேல் முஸ்லீம் அல்லாே கபண்ைணி 

கிருஷ்ை குைாரி தொலி ஆவார். 
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திட்டங்கள் 

 தூய்ளம காற்று-ததசியத் திட்டம் :- 

• தூய்மையான ொற்றுக்ொன தேசியத் திட்ைம் என்பது அடுத்ே ஐந்து வருைங்ெளில் ொற்றின் ேரத்மே 20 முேல் 

30 சேவிகிேம் அளவிற்கு உயர்த்திை ைத்திய சுற்றுச்சூைல் அமைச்செத்ோல் கவளியிைப்பட்டிருக்கின்றது. 

• ஒரு புதிய ஆய்வில் தூய்மையான ொற்றுக்ொன தேசியத் திட்ைம் கைல்லி ொற்று ைாசானது 25 சேவிகிே 
அளவிற்கு குமறக்ெப்பட்ைால் கைல்லியில் உள்ள ைக்ெளின் வாழ்ொள் ஆயுட்ொலைானது ஏறக்குமறய மூன்று 

ஆண்டுெள் அதிெரிக்கும் என்று கேரிவித்திருக்கின்றது. 

• இத்திட்ைம் 2017 ஆம் ஆண்மை ொற்றின் ேரத்மே உயர்த்துவேற்ொெ அடிப்பமை ஆண்ைாெத் 

தேர்ந்கேடுத்திருக்கின்றது. 

 சதாழில் மற்றும் உள்நாட்டு வணிக தமம்பாட்டுத் துளற சபயர்மாற்றம்:- 

• ைத்திய அரசின், வர்த்ேெம் ைற்றும் கோழிற்சாமலெள் அமைச்செத்தின் கீழ் கசயல்படும், கோழில் ைற்றும் 

உள்ொட்டு வணிெ தைம்பாட்டுத் துமறக்கு (Department for promotion Of Industry and Internal 

Trade)   ’கோழில் கொள்மெ ைற்றும் தைம்பாட்டுத் துமற’ ( Department of Industrial Policy and 

Promotion (DIPP)) எனப் கபயர்ைாற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தரவரிளச 

 ஊழல் நாடுகள் பட்டியல்:- 

• உலெ அளவில் ஊைல் மிகுந்ே 180 ொடுெளின் பட்டியலில் இந்தியா 78 வது இைத்தில் உள்ளது. 

• ட்ரான்ஸ்பரன்ஸி இன்ைர்தெஷனல் (Transparency International) என்ற அமைப்பு உலெம் முழுவதும் ஊைல் 

அதிெம் உள்ள 180 ொடுெளின் பட்டியமல ஆண்டு தோறும் கவளியிட்டு வருகிறது. அந்ே வமெயில் 2018 ம் 

ஆண்டிற்ொன பட்டியல் ட்ரான்ஸ்பரன்ஸி இன்ைர்தெஷனல் அமைப்பு  கவளியிைப்பட்ைது. 

• இந்ே பட்டியலில் இந்தியா 78 வது இைத்திற்கு உள்ளது. முன்னோெ ெைந்ே ஆண்டு இந்ே பட்டியலில் இந்தியா 

81வது இைத்தில் இருந்ேது. அதே சையம் ஊைல் மிகுந்ே ைாப் 20 ொடுெளின் பட்டியலில் இருந்து அகைரிக்ொ 

கவளிதயறி உள்ளது. இதில் சீனா 87 வது இைத்திலும், பாகிஸ்ோன் 117 இைத்திலும் உள்ளன. 

• 100 புள்ளிெளுக்கு 88 புள்ளிெமளக் குவித்து கைன்ைார்க் உலகின் மிெக் குமறவான ஊைல் கொண்ை 

ொைாெவும் அேமனத் கோைர்ந்து நியூசிலாந்தும் பின்லாந்தும் ஆகிய ொடுெள் உள்ளன. 

• தசாைாலியா 10 புள்ளிெளுைன் ெமைசி இைத்திலும் அேமனயடுத்து கேற்கு சூைான் ைற்றும் சிரியா ஆகிய 

ொடுெளும் உள்ளன. 

• ஊைல் மிெக்குமறந்ே ொடுெளில் கைன்ைார்க், நியூஸிலாந்து ஆகிய ொடுெள் முேலிரண்டு இைத்மேயும், சிரியா, 

சூைான் ஆகிய ொடுெள் ெமைசி இைத்திலும் உள்ளது. 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/

