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தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - பிப்ரவரி மாதம் 04,2019 

விளையாட்டு சசய்திகள் 

 டி20 சதாடர்  

ஜ ோகனோஸ்பர்க்கில் நடைபபற்ற 2-வது டி20 ஆட்ைத்தில் பென் ஆப்பிரிக்கோ ,போகிஸ்ெோனுக்கு எதிரோன 2-வது 

டி20-டை பவன்று டி20 பெோைடரக் டகப்பற்றியுள்ளது. போகிஸ்ெோன் அணி 7 ரன்கள் குடறவோக எடுத்துத் ஜெோற்றது 

. 

ஒரு நாள் சதாடர் 

➢ நியூஸிலோந்துக்கு எதிரோன கடைசி மற்றும் 5-ஆவது ஒரு நோள் ஆட்ைத்தில் ரோயுடு மற்றும் ஹோர்திக் 

போண்டிைோவின் அதிரடிைோல் 35 ரன்கள் வித்திைோசத்தில் பவன்றது இந்திைோ.  

➢ அதிக ரன்கள் எடுத்ெ வீரர்களின் பட்டிைலில் ரோயுடுவும் அதிக விக்பகட்டுகள் எடுத்ெ பந்துவீச்சோளர்களின் 

பட்டிைலில் ஜபோல்ட்டும் முெலிைம் பிடித்துள்ளோர்கள். 

  

மாநில சசய்திகள்  

  

யயாகாசன விழிப்புணர்வு 

திருவண்ணோமடல ஜசஷோத்திரி சுவோமிகள் ஆசிரமத்தில் ஜைோகோ பயிற்றுநர் கல்பனோ ஆணிப் படுக்டக மீது 

பத்மோசனம், ெனுரோசனம், சலபோசனம் உட்பை 51 ஜைோகோசனங்கடள  பசய்து விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தினோர். 

உைல் ஆஜரோக்கிைத்துக்கு இைற்டக மற்றும் டசவஉணவுக்கு முக்கிைத்துவம் பகோடுக்க ஜவண் டும், பபண்களுக்கு 
எதிரோன போலிைல் குற்றங்கடள ெடுக்க ஜவண்டும் என்று வலியுறுத்தி திருவண்ணோமடலயில் ஆணிப் படுக்டக மீது 

51 ஜைோகோசனங்கடள பசய்து  பசய்து விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தினோர். 
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கீழடி அகழாய்வு 

➢ சிவகங்டக மோவட்ைம் திருப்புவனம் அருஜக உள்ள கீழடியில் அகழோய்வு நைத்துவெற்கு மத்திை அரசு 

அனுமதி அளித்துள்ளது. 

➢ 2015-ம் ஆண்டு மத்திை பெோல்லிைல் துடற சோர்பில் இப்பகுதியில் அகழோய்வு பணிகள் நடைபபற்றது.  

➢ முெற்கட்ை அகழோய்வில் பண்டைை ெமிழர்கள் பைன்படுத்திை மண் போடன ஓடுகள், ஆயுெங்கள், 

முதுமக்கள் ெோழி உள்ளிட்ை 6 ஆயிரத்திற்கும் ஜமற்பட்ை பபோருட்கள் கிடைத்ென. 

➢ 2-ம் கட்ைம் ஆய்வு  2016-ம் ஆண்டும், 3-ம் கட்ைம் ஆய்வு 2017-ம் ஆண்டு அகழோய்வு பணி 

நடைபபற்றது. இந்ெ ஆய்வுகளில் கண்ணோடி துண்டுகள், பளிங்கு கற்கள் என சுமோர் 1,600-க்கும் ஜமற்பட்ை 

பபோருட்கள் கிடைத்ென. 

➢ சிந்து,கங்டக நதிக்கடர நோகரீகத்திற்கு பின்,இரண்ைோம் நிடல நகர நோகரீகங்கள்,ெமிழகத்தில் 

ஜெோன்றவில்டல என்ற கருத்துக்கு மோறோய்,சுமோர் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முந்டெை டவடக கடர நோகரீகம் 

சிறந்து விளங்கிைெற்கோன சோன்றுகள் கீழடி அகழோய்வில் கிடைத்துள்ளன.இந்நிடலயில் சிறிது கோலம் இந்ெ 

ஆய்வு ெடுத்து நிறுத்ெப்பட்டுள்ளது.   

➢ மத்திை அரசு கீழடியில் மீண்டும் அகழோய்வு நைத்துவெற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது.   

 

முக்கியமான நாள் 

 

 உலக புற்றுயநாய் தினம்- பிப்ரவரி 4  

பிப்ரவரி 4, உலக புற்றுஜநோய் தினமோக அனுசரிக்கப்படுகிறது. புற்றுஜநோய் குறித்ெ விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்ெ 

ஒவ்பவோரு வருைமும் இந்ெ நோள் மருத்துவ உலகில் மிக முக்கிைமோன தினமோக போர்க்கப்படுகின்றது. 

The theme (2019 - 2021) : "Am and I Will" 

2019 marks the launch of the 3-year ‘I Am and I Will’ campaign. ‘I Am and I Will’ is an empowering call-to-

action urging for personal commitment and represents the power of individual action taken now to impact the 

future. 

Whoever you are, you have the power to reduce the impact of cancer for yourself, the people you love and for 

the world. It’s time to make a personal commitment. 
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சீனப் புத்தாண்டு - பிப்ரவரி 4  

➢ சீனப் புத்ெோண்டு (Chinese New Year) ஒரு முக்கிைமோன சீனத் திருவிழோ ஆகும். இது சந்திர-சூரிை சீன 

நோட்கோட்டியின் துவக்கத்தில் பகோண்ைோைப்படுகிறது. இென் ஜநரடி பமோழிபபைர்ப்பு "வசந்ெ விழோ" ஆகும்.  

➢ இந்ெ ஆண்டு பன்றி ஆண்ைோக சீனப் புத்ெோண்டை பகோண்ைோடினர். சீன கோலண்ைரில் உள்ள 12 விலங்கு 

ரோசிகளில் பன்றியும் ஒன்று. 

➢ சீன ரோசியில் பமோத்ெம் 12 விலங்குகள் இருக்கின்றன. அடவ எலி, கோடள, புலி, முைல், ட்ரோகன், போம்பு, 

குதிடர, பசம்மரி, குரங்கு, ஜசவல், நோய் மற்றும் பன்றி ஆகும். ஒவ்பவோன்றுக்கும் ெனித்துவமோன குண 

இைல்புகள் உள்ளன. 

➢ சீனர்களின் கூற்றுப்படி, புத்ெர் பூமியில் இருந்து பசல்வெற்கு முன்போக அடனத்து விலங்குகடளயும் 

அடழத்திருக்கிறோர். இந்ெ 12 விலங்குகள் மட்டுஜம அவர் அடழப்டப ஏற்று வந்ெதினோல், அெற்கு பரிசோக 

ஒவ்பவோரு ஆண்டிற்கும் இந்ெ விலங்குகளின் பபைடர டவத்ெனர். 

➢ இது  சீன சந்திர நோட்கோட்டியின் முெல் அமோவோடச அன்று பெோைங்கி, பபளர்ணமி அன்று முடியும். 

 

திட்டங்கள்  

 வருமான ஆதரவுத் திட்டம் 

➢ 5 ஏக்கருக்குள் நிலம் டவத்துள்ள சிறு விவசோயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 6,000 வருமோன ஆெரவுத் திட்ைம் 

அறிவிக்கப்பட்ைது. 2019-20 நிதி ஆண்டுக்கோன இடைக்கோல பட்ப ட் சமீபத்தில் ெோக்கல் பசய்ைப்பட்ைது.  

➢ “சிறு விவசோயிகளின் வருமோன ஆெரவு திட்ைம் 2018 டிசம்பர் 1 ஜெதியிலிருந்ஜெ பசைல்படுத்ெபடும் . இந்ெ 

திட்ைத்திற்கோக பட்ப ட்டில் ரூ.20 ஆயிரம் ஜகோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நியமனம் 

• மத்திைப் பிரஜெச கோவல்துடறயின் முன்னோள் இைக்குநர் ப னரல் (டி.ஜி.பி.) ரிஷிகுமோர் சுக்லோ (58) சிபிஐ 

அடமப்பின் புதிை இைக்குநரோக (பிப்.4) நிைமிக்கப்பட்டுள்ளோர்.  

• இெற்கு முன்னோள் சிபிஐ இைக்குநர் பபோறுப்பிலிருந்து அஜலோக் குமோர் வர்மோ விடுவிக்கப்பட்ைோர்.  

• 1983-ஆம் ஆண்டு பிரிவு ஐபிஎஸ் அதிகோரிைோன ரிஷிகுமோர் சுக்லோ, ெற்ஜபோது மத்திைப் பிரஜெச மோநிலம், 
ஜபோபோலில் கோவல்துடற வீட்டுவசதிக் கழகத்தின் ெடலவரோக பணிைோற்றி வருகிறோர் 
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