
 
    

 

Monthly Current Affairs (February-2019) 

 நடப்பு நிகழ்வுகள்  

(பிப்ரவரி)  

Date  :  01-02-2019                                                                                                                                                                                                                 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 ெர்வதேெ கிரிக்சகட் கவுன்சில் விைம்பர பங்குோரர் 

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 செய்திகள் 

 இஸ்தரல் ஏதராஃஸ்தபஸ்’ நிறுவனம் ஒப்பந்ேம்  

ெ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 ேளலவர்  

• 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. 

முேல் செயற்ளகத் ேளர விரிப்பு கால்பந்து ளமோனம் 

• ொொ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 நீடித்ே 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 

 ேனிம வரிளெ 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. 

ேமிழக செய்திகள் 

 ேமிழகத்தில் 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 குப்ளபத்சோட்டி 

• 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 செய்திகள் 

 குழந்ளேகள் இறப்ளபத் ேடுக்க 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 

 தேசிய 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. 

பாகிஸ்ோன் 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-தேசியத் 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. 

 சோழில் 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. 

ேரவரிளெ 

 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. 
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Date  :  02-02-2019                                                                                                                                                                                                                 

விளையாட்டு செய்திகள் 

மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்சகட்  

➢ ஐசிசியின்  ைெளிர் ஒருொள் கிரிக்கெட் ேரவரிமச பட்டியலில் இந்திய வீராங்ெமன ஸ்மிருதி ைந்ோனா 

முேலிைத்மே பிடித்ோர். 

➢ இந்திய ைெளிர் கிரிக்கெட் அணி நியூஸிலாந்துக்கு எதிரான 3 தபாட்டிெள் கொண்ை ஒருொள் கோைமர 2-1 

என  கவன்றது.  

➢ ஐசிசி ைெளிர் ஒருொள் கிரிக்கெட்டுக்ொன ேரவரிமசயில் மூன்று இைங்ெள் முன்தனறி முேலிைத்மே 

பிடித்து  இந்ே கோைரின் சேம் ைற்றும் ஆட்ைமிைக்ொைல் 90 ரன்ெள் எடுத்ோர் இந்திய வீராங்ெமன 

ஸ்மிருதி ைந்ோனா. 

➢ நியூஸிலாந்து அணியின் தெப்ைன் எமி சாட்ைர்மவட் 10 இைங்ெள் முன்தனறி 4-ஆவது இைத்மே 

பிடித்துள்ளார். ஆஸ்திதரலியாவின் எல்லிஸ் கபர்ரி 2ம் இைமும், தைக் தலனிங் 3ம் இைமும் 

பிடித்துள்ளனர்.  இந்தியாவின் மிோலி ராஜ் 5ம் இைத்தில் உள்ளார். 

➢ பவுலிங்கில் இந்தியாவின் ெுலான் தொஸ்வாமி 4வது இைத்திலும், பூனம் யாேவ் 8வது இைத்திலும், தீப்தி 

ஷர்ைா 9வது இைமும் பிடித்துள்ளனர். 

ஆட்ட நாயகன் விருது 

➢ கேன் ஆப்பிரிக்ொ இமையிலான முேல் டி20 ஆட்ைம் தெப் ைவுனில் தெற்று ெமைகபற்றது.பாகிஸ்ோன் 

அணிக்கு எதிரான முேல் டி 20 ஆட்ைத்தில் கேன் ஆப்பிரிக்ெ அணி 6 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் கவற்றி 

கபற்றது. 

➢ இதில் ஃபீல்டிங்குக்ொெ  கேன் ஆப்பிரிக்ொ வீரர் தைவிட் மில்லர் ஆட்ை ொயென் விருது கபற்றுள்ளார். 

➢ டி20 ஆட்ைத்தில் 4 தெட்சுெள் பிடித்து ஃபீல்டிங்குக்ொெ ஆட்ை ொயென் விருது கபற்ற முேல் வீரர் என்கிற 

கபருமைமய அவர் கபற்றுள்ளார்.  

➢ இேற்கு முன்பு மூன்று வீரர்ெள் ஒருொள் கிரிக்கெட்டில் ஃபீல்டிங்குக்ொெ ஆட்ை ொயென் விருது 

கபற்றுள்ளார்ெள். 

➢ 1986 சாம்பியன் டிராபி தபாட்டியில் தைற்கிந்தியத் தீவுெள் - பாகிஸ்ோன் இமையிலான தபாட்டியில் சிறந்ே 

ஃபீல்டிங்குக்ொெ ஆட்ை ொயென் விருது கபற்றார் ெஸ் தலாகி. 

➢ 1989-ல் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்ைத்தில் மூன்று தெட்சுெள் பிடித்ே ரிச்சர்ட்ஸ் ஆட்ை ொயென் விருது 

கபற்றார். 1993-ல் தைற்கிந்தியத் தீவுெளுக்கு எதிரான ஆட்ைத்தில் 5 தெட்சுெள் பிடித்ே ொண்டி தராட்ஸ் 

ஆட்ை ொயென் விருது கபற்றார். 
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தடவிஸ் தகாப்ளப: 

➢ கொல்ெத்ோவில் தைவிஸ் தொப்மப கைன்னிஸ் தபாட்டி கோைங்கியது.  

➢ இத்ோலிக்கு எதிரான தைவிஸ் தொப்மப தபாட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியமைந்துள்ளது.  

➢ தைவிஸ் தொப்மப புதிய முமறயின்படி வரும் ெவம்பர் ைாேம் ைாட்ரிட்டில் உலெ குரூப் மபனல்ஸ் 

தபாட்டி ெைக்கும். இதில் தேர்வு கபறுவேற்ொன ேகுதி ஆட்ைங்ெள் உலெம் முழுவதும் பிப்ரவரி 1, 2 

தேதிெளில் 12 ெெரங்ெளில் ெைக்கிறது. 

மகளிர் 3-ஆவது ஒரு நாள் தபாட்டி  

➢  ாமில்ைனில் ெமைகபற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான ெமைசி ஒரு ொள் ஆட்ைத்தில் நியூஸிலாந்து அணி 8 

விக்கெட் வித்தியாசத்தில்  கவற்றி கபற்றது. 

➢ மிோலி ராஜ் ேமலமையிலான இந்திய அணி முேலிரண்டு ஒரு ொள் ஆட்ைங்ெமளயும் கவன்று 2-0 என 

கோைமர மெப்பற்றியது. இேனால் இந்தியாவுக்கு கவற்றிக்  தொப்மப வைங்ெப்பட்ைது. ஸ்மிருதி ைந்ோன 

கோைர் ொயகியாெ தேர்வு கசய்யப்பட்ைார். 

ஹீதரா ேங்கக் தகாப்ளப மகளிர் கால்பந்து தபாட்டி 

➢ இந்திய ொல்பந்து கூட்ைமைப்பு (ஏஐஎப்எப்), ஒடிஸா ைாநில அரசு இமைந்து ெைத்தும் ொன்கு 

ொடுெளுக்ொன ஹீதரா ேங்ெக் தொப்மப ைெளிர் ொல்பந்து தபாட்டிெள் வரும் 9 முேல் 15-ஆம் தேதி வமர 

இப்தபாட்டிெள் புவதனசுவரம் ெலிங்ொ மைோனத்தில் ெைக்கும். 

➢ இந்ே தபாட்டி ோன் முேன் முமறயாெ இந்தியாவில் ைெளிர் ொல்பந்து சர்வதேச தபாட்டி ெைத்ேப்படுகிறது.  

புதரா வாலிபால் லீக் தபாட்டி 

➢ ருதப புதரா வாலிபால் லீக் தபாட்டிெள் கொச்சியில் பிப்ரவரி 9 அன்று  கோைங்குகிறது.முேல் ஆட்ைத்தில் 

கொச்சி புளு ஸ்மபக்ெர்ஸ் அணியும்-யு மும்மப வாலி அணியும் தைாதுகின்றன. 

➢ இந்ேப் தபாட்டியில் கொச்சி ப்ளு ஸ்மபக்ெர்ஸ், பிளாக்  ாக்ஸ் ம ேராபாத், அெைோபாத் 

டிஃகபன்ைர்ஸ், கசன்மன ஸ்பார்ைன்ஸ், ொலிெட் ஹீதராஸ், யு மும்பா வாலி ஆகிய 6 அணிெள் 

பங்தெற்கின்றன. 

➢ முேல் ெட்ை தபாட்டி கொச்சி ராஜிவ் ொந்தி உள் விமளயாட்ைரங்கில் ெைக்கிறது. இரண்ைாம் ெட்ைப் 

தபாட்டி பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி முேல் கசன்மன தெரு உள்விமளயாட்ைரங்கில் ெைக்கிறது.  

➢ கொச்சி ஸ்மபக்ெர்ஸ் அணியின் தெப்ைனாெ ேமிைெ வீரர் உக்ர பாண்டியன் உள்ளார். யு மும்பா வாலி 

அணியின் தெப்ைனாெ டிதபஷ் சின் ா ேமலமை ோங்கி உள்ளார்.  
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உலக செய்திகள் 

  

துருவ சுழற்சி  - அசமரிக்கா 

➢ துருவ சுைற்சி என்று கூறப்படும் கொடும் பனிப் கபாழிவு அகைரிக்ொவில் கபாழிந்ேது. 

➢ அகைரிக்ொவில் கபரும் பகுதிெளில் மைனஸ் 17 டிகிரி கசல்ஷியஸ் ேட்ப நிமல நிலவும் நிமலயில் 21 

தபர் உயிரிைந்துள்ளனர்.  

கத்ோரில் ஆவின் பால் விற்பளன 

➢ ஆவின்  ேமிழ்ொடு அரசின் பால்வளத் துமற அமைச்செத்தின் கீழ் கசயல்படுகிறது. இது  ேமிழ்ொடு அரசின் 

பால் கொள்முேல், பேப்படுத்துேல், குளிரூட்டுேல் ைற்றும் விற்பமன ஆகிய பணிெமளச் கசய்து வரும் 

கபாதுத்துமற நிறுவனம் ஆகும்.  

➢ ேமிைெ அரசு சிங்ெப்பூர்,  ாங்ொங்மெ கோைர்ந்து ெத்ோர் ொட்டிலும் ஆவின் பால் விற்பமனமய 

கோைங்கியுள்ளது. இேமன பால் வளத்துமற அமைச்சர் ராதெந்திரபாலாஜி கோைங்கி மவத்ோர். 

➢ அல்ட்ரா தபஸ்ொரியாக்ெம் முமறயில் கொதிக்ெ மவக்ெப்படும் ஆவின் பால் 6 ைாேம் வமர கெைாது. 

➢ பாமல குறிப்பிட்ை கவப்பநிமலயில் அல்ட்ரா தபஸ்ொரியாக்ெம் முமறயில் சூைாக்கி, அேமன கைட்ரா 

தபக்குெளில் அமைத்து அனுப்பப்படுகிறது.  

 

திட்டங்கள்  

  

நூறு நாள் தவளல திட்டம்  

➢ நூறு ொள் தவமல திட்ைம் என்று அமைக்ெப்படும் ைொத்ைா ொந்தி தேசிய ஊரெ தவமலவாய்ப்பு 

திட்ைத்துக்கு இந்ே பட்கெட்டில் ரூ.60 ஆயிரம் தொடி ஒதுக்ெப்பட்டுள்ளது.இத்திட்ைம் ெைந்ே 2005-ல் 

அறிமுெம் கசய்யப்பட்ைது. 

➢ இந்ே திட்ைத்தின் கீழ் ஏரிெள், ஆறுெள், வாய்க்ொல்ெமள தூர் வாருேல், குளம் ெட்டுேல் உள்ளிட்ை 

பல்தவறு பணிெமள கசய்யப்பட்டு  வருகின்றன. 

➢ இந்நிமலயில், நூறு ொள் தவமல உறுதி திட்ை தினக்கூலி ேமிைெத்தில் 205 ரூபாயில் இருந்து 224 ஆெ 

உயர்ந்துள்ளது என ைத்திய அரசு கேரிவித்துள்ளது. 

சமகா சபன்ஷன் திட்டம்  
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➢ நிதி அமைச்சர் கபாறுப்பு வகிக்கும் ைத்திய அமைச்சர் பியூஷ் தொயல் 2019-20 ஆண்டுக்ொன இமைக்ொல 

பட்கெட்மை கைொ ஓய்வூதிய திட்ைத்மே அறிவித்ோர்.  

➢ 60 வயதுக்குப்பிறகு ைாேந்தோறும் 3,000 ரூபாய் கபன்ஷன் கிமைக்ெ இத்திட்ைம் வமெ கசய்கிறது. 

ரூய்து பந்து திட்டம் மற்றும்  பிரோன் மந்திரி கிஷன் ெமன் நிதி திட்டம் 

➢ கேலங்ொனா  ைாவட்ைம் ரூய்து பந்து திட்ைம் ைற்றும் ைத்திய அரசின் ’பிரோன் ைந்திரி கிஷன் சைன் நிதி’ 

திட்ைம் கவளியிட்டுள்ளது.  

➢ கேலங்ொனா தவளாண்மை துமற அமைச்செம் கவளியிட்டுள்ள ேெவலில் ேகுதி கபற்றுள்ள 

விவசாயிெளுக்கு ைாநில அரசின் ரூ. 10 ஆயிரம் பைமும், ைத்திய அரசின் ரூ. 6 ஆயிரம் கோமெயும் 

நிதியாெ கிமைக்கும்.    

 

வணிக செய்திகள்   

 
பசு இனங்களின் பாதுகாப்பு 

➢ 2019-20 ஆம் ஆண்டுக்ொன இமைக்ொல பட்கெட்மை ைத்திய நிதி அமைச்சரும் ரயில்தவ அமைச்சருைான 

பியூஷ் தொயல் ைக்ெளமவயில் ோக்ெல் கசய்ோர். பட்கெட்டில் ொட்டு பசு இனங்ெளின் பாதுொப்புக்ொெ 

ரூ.750 தொடி ஒதுக்ெப்பட்டுள்ளது. 

➢ இத்திட்ை நிதி ொல்ெமை ெலம் ைற்றும் பராைரிப்புத் துமறயின் கீழ் கசயல்படும் ராஷ்ட்ரிய தொகுல் 

மிஷனுக்கு ஒதுக்ெப்பட்டுள்ளது.  
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Date  :  03-02-2019                                   

விளையாட்டு செய்திகள் 

  

5-வது மற்றும் களடசி ஒருநாள் தபாட்டி  

கவலிங்ைனில் ெைந்ே நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5-வது ைற்றும் ெமைசி ஒருொள் ஆட்ைத்தில் 35 ரன்ெள் 

வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி கவன்று ஒருொள் கோைமரக் 4-1 என்ற ெைக்கில் மெப்பற்றியது. 

 
மாநில செய்திகள்  

  

வங்கதேெ எல்ளலளய மூட மத்திய அரசு திட்டம் 

பயங்ெரவாதிெள் ஊடுருவல் அதிெரித்து வருவோல் ைத்திய அரசு ஒருங்கிமைந்ே எல்மல தைலாண்மை திட்ைம் 

மூலம்  தைற்கு வங்ெம் ைற்றும் அசாமில் வங்ெதேச எல்மலமய மூை கோழில்நுட்பத்மே பயன்படுத்ே முடிவு 

கசய்துள்ளது.  

  

உலக செய்திகள்  

  

எகிப்தில் பழளமயான மம்மி கண்டுபிடிப்பு 

எகிப்தின் டூல்மிக் (305-30 கிமு) ஆட்சிக்ொலத்தில் இருந்ேோெ ெருேப்படும் 50 பேப்படுத்ேப்பட்ை உைல்ெள் 

(ைம்மி) அந்ொட்டின் கோல்கபாருள் ஆய்வாளர்ெளால் ெண்டுபிடிக்ெப்பட்டுள்ளன. 

எகிப்தின் ேமலெெரான கெய்தராவின் கேற்தெ உள்ள மின்யா என்ற பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள டூனா எல்-கெபல் 

என்ற இைத்தில் 30 அடி ஆைத்தில் ெண்கைடுக்ெப்பட்ை இந்ே ைம்மிெளில், 12 குைந்மேெளின் உைல்ெள் என்று 

ெண்ைறியப்பட்டுள்ளது. 
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பாதுகாப்பு செய்திகள்  

  

அசமரிக்காவிடமிருந்து ராணுவத்துக்கு ளரபிள் துப்பாக்கி  

உலகில் அதிெ எண்ணிக்மெயில் ராணுவ வீரர்ெமள பணியில் மவத்துள்ள ொடுெளில், இந்தியா 2ஆவது இைத்தில் 

உள்ளது.  

இந்திய ராணுவத்தில் ொலாட்பமைமய பலப்படுத்ே அகைரிக்ொவிைம் இருந்து இந்திய ராணுவத்தின் 

ொலாட்பமைக்கு 73,000 ோக்குேல் ரெ மரபிள் துப்பாக்கிெள் வாங்ெப்பைவுள்ளது. இதுகோைர்பான திட்ைத்துக்கு 

பாதுொப்பு அமைச்செம் ேனது ஒப்புேமல அளித்துள்ளது. 

  

அறிவியல் செய்திகள்  

  

ஈரான் புதிய ஏவுகளை தொேளன  

• ஈரான் ொடு மீண்டும் புதிய ஏவுெமை ஒன்மற தசாேமன ெைத்தியுள்ளது. 

• இந்ே ஏவுெமை கசலுத்ேப்பட்ைதும், பறந்து கசன்று பாமலவனத்தில் உள்ள இலக்மெ ோக்கி அழிக்கும் 

என கேரியவந்துள்ளது. 

• இந்ே ஏவுெமை, 1,200 கிதலா மீட்ைர் தூரம் பறந்து கசன்று எதிரிெளின் இலக்மெ ோக்கி அழிக்கும் 

வல்லமை கொண்ைது   

• ஈரான் தெற்று ஃபதே 110 ைற்றும் தைாண்ைார் 69 ஆகிய குறுகிய தூர ஏவுெமைெமள பரிதசாதித்துப் 

பார்த்ேோெ ேெவல்ெள் கேரிவிக்கின்றன.  
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 Date  :  4 to 7 Feb 2019 

விளையாட்டு செய்திகள் 

  

இந்தியா Vs நியூசிலாந்து டி20 சோடர் 

முேல் டி20 தபாட்டியில் இந்தியா 80 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்திைம் தோல்வியமைந்ேது. 

இந்தியா Vs நியூசிலாந்து சபண்கள் டி20 சோடர் 

கபண்ெளுக்ொன முேல் டி20 தபாட்டியில் நியூசிலாந்து 23 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாமவ வீழ்த்தியது. 

 ரஞ்சி தகாப்ளப 

சவுராஷ்டிரா அணிமய 78 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி விேர்பா அணி ரஞ்சி தொப்மபமய கோைர்ந்து 

இரண்ைாவது முமறயாெக் மெப்பற்றியது. 

 EGAT தகாப்ளப 

உலெ சாம்பியன் இந்திய வீரர் மசதொம் மீராபாய் சானு ோய்லாந்தில் ெமைகபற்ற EGAT தொப்மப தபாட்டியில் 

ேங்ெப் பேக்ெம் கவன்றார். 

சானு 49 கிதலா எமைப்பிரிவில் ேங்ெம் கவன்றார். கவள்ளிப் பேக்ெத்துக்ொன ஒலிம்பிக் ேகுதிச் சுற்றில் 192 கிதலா 

எமைமய தூக்கி சாம்பியனானார் மீராபாய் சானு. 

ஃசபடதரென் தகாப்ளப சடன்னிஸ் தபாட்டிகள் 

அஸ்ோனாவில் ெமைகபற்ற ஃகபைரர் தொப்மப கைன்னிஸ் தபாட்டியில் ஆசியா ஓசானியா குரூப் 1ல் இந்தியா 

ோய்லாந்மே 2 – 1 என்ற ெைக்கில் தோற்ெடித்ேது. 

 9வது சீனியர் சபண்கள் ஹாக்கி தேசிய ொம்பியன்ஷிப் 

9வது சீனியர் கபண்ெள்  ாக்கி தேசிய சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி ஹிசார்,  ரியானாவில் கோைங்கியது. 
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முக்கியமான நாட்கள் 

  

பிப்ரவரி 06 – ெர்வதேெ சபண் பிறப்புறுப்புச் சிளேவுக்கான ஜீதரா ெகிப்புத்ேன்ளம தினம் 

ஐக்கிய ொடுெள் சமபயினால் கபண்ெளின் பிறப்புறுப்புச் சிமேமவ அெற்றும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாெ சர்வதேச 

கபண் பிறப்புறுப்புச் சிமேவுக்ொன ஜீதரா சகிப்புத்ேன்மை தினம் பிப்ரவரி 6ம் தேதி அனுசரிக்ெப்படுகிறது. இது 

2003ல் அறிமுெப்படுத்ேப்பட்ைது.  

 

தேசிய செய்திகள் 

 திறன் தமம்பாட்டு பயிற்சி 

அசாம் அரசு ெைந்ே ஆண்டு 75 ஆயிரம் இமளஞர்ெளுக்கு திறன் தைம்பாட்டு பயிற்சி அளித்துள்ளது.  

மத்திய பிரதேெம் 70%  மக்களை தவளல வாய்ப்பு  

தபாபால், ைத்தியபிரதேசத்தில் உள்ள நிறுவனங்ெள் அம்ைாநிலத்தின் படித்ே இமளஞர்ெமள 70% ெட்ைாயம் 

பணியில் அைர்த்ே தவண்டும் என முேல் ைந்திரி உத்ேரவிட்டுள்ளார். 

ைத்தியப்பிரதேச அரசு அமனத்து கோழில்ெளிலும் உள்ளூர் ைக்ெளுக்கு தவமல வாய்ப்புெளில் எழுபது சேவீேத்மே 

வைங்குவேற்கு ெட்ைாயைாக்கியுள்ளது. புதிய கோழிற்துமற கொள்மெ ைாநிலத்தில் 

ெமைமுமறப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

 உலக வங்கி ேளலவர் 

 உலெ வங்கி ேமலவர் பேவிக்கு அகைரிக்ெ ெருவூலத் துமறயின் மூத்ே அதிொரி தைவிட் ைல்பாஸ் ((David 

Malpass)) கபயமர அதிபர் டிரம்ப் பரிந்துமர கசய்துள்ளார். 

உலெ வங்கி ேமலவராெ இருந்ே ஜிம் தயாங் கிம் ெைந்ே 1ஆம் தேதியுைன் பேவி விலகினார்.  

 பழங்குடி மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை ஆய்வு செய்ய குழு 

ைொராஷ்டிரா அரசு ைாநிலத்தில் பைங்குடி ைக்ெளின் ெலனுக்ொெ கசயல்படுத்ேப்படும் பல்தவறு திட்ைங்ெமள 

ஆய்வு கசய்ய ஒரு குழுமவ அமைத்துள்ளது. 
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முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ைற்றும் ஸ்ரீராஜிவி சங்ெத்னா ேமலவர் விதவக் பண்டிட் ேமலமையிலான 17 உறுப்பினர்ெள் 

குழு தவமலவாய்ப்பு, குமறந்ேபட்ச ஊதியம் ைற்றும் பைங்குடி ைக்ெளுக்கு சரியான வாழ்வாோர வசதிெமள 

வைங்குவேற்ொெ பல்தவறு பணிெமள தைற்கொண்டுள்ளது. 

  

ேரவரிளெ 

 ஐசிசி ஒருநாள் ேரவரிளெ 

1) இங்கிலாந்து 

2) இந்தியா 

3) கேன் ஆப்பிரிக்ொ 

• ஆஸ்திதரலியா, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருொள் கோைர்ெமள கவன்ற இந்தியா, ஐசிசி ஒருொள் 

கிரிக்கெட் ேரவரிமசயில் 122 புள்ளிெள் கபற்று  2-வது இைத்திற்கு முன்தனறியுள்ளது.  

• இங்கிலாந்து 126 புள்ளிெளுைன் முேல் இைத்தில்  உள்ளது.  

• கேன்ஆப்பிரிக்ொ, நியூசிலாந்து அணிெள் ேலா 111 புள்ளிெள் கபற்று முமறதய 3 ைற்றும் 4-வது இைத்மேப் 

பிடித்துள்ளன. 

• பாகிஸ்ோன் 102 புள்ளிெளுைன் ஐந்ோவது இைத்தில் உள்ளது.  

• ஆஸ்திதரலியா 100 புள்ளிெளுைன 6-வது இைத்தில் உள்ளது. 

தபட்ஸ்தமன் ேரவரிளெ 

தபட்ஸ்தைன் ேரவரிமசயில் விராட் தொலி 887 புள்ளிெளுைன் கோைர்ந்து முேலிைம் வகிக்கிறார். தராகித் சர்ைா 

854 புள்ளிெளுைன் 2-வது இைத்தில் உள்ளார்.  

பந்து வீச்ொைர் ேரவரிளெ 

பந்து வீச்சாளர்ெளுக்ொன ேரவரிமசயில் பும்ரா 808 புள்ளிெளுைன் முேல் இைத்தில் உள்ளார். டிகரன்ட் தபால்ட் 3-

வது இைத்திற்கு முன்தனறியுள்ளார். குல்தீப் யாேவ் 4-வது இைத்திற்கு பின்ேங்கினார். 
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மாநாடுகள் 

 ஆயுேப் பளட மருத்துவ மாநாடு 

ஆயுேப் பமைெள் ைருத்துவக் ெல்லூரி, புதன 67 வது வருைாந்ேர ஆயுேப் பமைெள் ைருத்துவ ைாொட்மை ஏற்பாடு 

கசய்துள்ளது. இந்ே ைாொட்மை ஆயுேப் பமைெள் ைருத்துவ தசமவயின் கபாது இயக்குனர் கலப்டினண்ட் 

கெனரல் பிபின் பூரி கோைங்கி மவத்ோர். 

  

திட்டங்கள் 

 சஷர்ரி ெம்ரிதி உத்ெவ் 

வீட்டு வசதி ைற்றும் ெெர்ப்புற விவொரங்ெள் அமைச்செத்தின் (MoHUA) கஷர்ரி சம்ரிதி உத்சவ், தேசிய ஊரெ 

வாழ்வாோரத் திட்ைம் (DAY-NULM), தீன்ேயால் அந்திதயாேயா திட்ைம் (DAY-NULM) ஆகியவற்மற 

விரிவுபடுத்துவமே தொக்ெைாெக் கொண்ைது இந்ே திட்ைம். 

 இந்தியாளவ அறிதவாம் திட்டம் 

53-வது இந்தியாமவ அறிதவாம் திட்ைத்தில் இளம் இந்திய வம்சாவளிமயச் தசர்ந்ே பிஜி, ெயானா, கைாரிஷியஸ், 

தபார்த்துெல், கேன்னாபிரிக்ொ, இலங்மெ, சூரினாம் ைற்றும் திரினிைாட் ைற்றும் கைாபாதொ ஆகியவற்றிலிருந்து 

40 பங்தெற்பாளர்ெள் (24 கபண் ைற்றும் 16 ஆண்ெளும்) பங்தெற்கின்றனர். ைொராஷ்டிரா ைற்றும் ைாைன் & மையூ 

ஆகிதயார் இந்ே பதிப்பெத்தின் கூட்ைாளிெள். 

18-30 வயதிற்கு உட்பட்ை இந்தியாவின் புலம்கபயர்ந்ே இமளஞர்ெளுக்கு ெம் ொட்டினால் தைற்கொள்ளப்பட்ை 
முன்தனற்றங்ெள் ைற்றும் சாேமனெமளப் பயன்படுத்தி அவர்ெமள ேங்ெள் முன்தனார்ெளின் ோய்ொட்டிற்கு 

அருகில் கொண்டுவரும் தொக்ெத்துைன் “இந்தியாமவ அறிதவாம் திட்ைத்மே” இந்திய அரசின் கவளியுறவுத்துமற 

அமைச்செம் ஏற்பாடு கசய்துள்ளது.  

  

UNDP சிறு மானிய திட்டம் (SGP) 

MoEFCC- உலெளாவிய சுற்றுச்சூைல் வசதி, UNDP சிறு ைானிய திட்ைம் (SGP) பற்றிய ஒர்க்ஷாப் புது டில்லியில் 

சுற்றுச்சூைல், வனவியல் ைற்றும் ொலநிமல ைாற்றம் அமைச்செத்தின் (MoEFCC) கசயலாளர், ஸ்ரீ சி.தெ. மிஸ்ரா, 

துவக்கி மவத்ோர். 
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 அடல் புெல் தயாெனா 

ரூ.6000 தொடி ைதிப்பிலான அைல் புெல் தயாெனா (ABHY) திட்ைம் – நிலத்ேடி நீமர சமூெ பங்தெற்புைன் 

நிமலயான தைலாண்மை திட்ைத்திற்கு உலெ வங்கி ஒப்புேல் அளித்ேது. இந்திய அரசு ைற்றும் உலெ வங்கி 50:50 

என்ற விகிேத்தில் நிதியுேவி வைங்ெ உள்ளது. 

  

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

விவொயிகளை தெர்க்கும் பிரச்ொரம் துவக்க அரசு திட்டம் 

கிசான் கிகரடிட் ொர்ட்ஸ் (KCC) திட்ைத்தின் கீழ் நிதி தசர்த்ேலில் விவசாயிெமள தசர்க்கும் ஒரு பிரச்சாரத்மே அரசு 

துவக்ெ முடிவு கசய்துள்ளது.  

 

அறிவியல் செய்திகள் 

 

 ஜிொட்-31  

ேெவல் கோழில்நுட்பத்மே வலுப்படுத்தும் ஜி-சாட் 31 கசயற்மெதொள் கவற்றிெரைாெ விண்ணில் ஏவப்பட்ைது.  

பிகரஞ்ச் ெயானாவில் இருந்து ஏரியான்-5 என்ற ராக்கெட் மூலம் இது விண்ணில் கசலுத்ேப்பட்ைது. இந்திய 

தெரப்படி அதிொமல 2.30 ைணிக்கு ஏவப்பட்ை ஏரியான்-5 ல் இருந்து ஜிசாட்31 மிெச்சரியாெ 

நிமலநிறுத்ேப்பட்டுள்ளது. இந்ே கசயற்மெதொள் கோமலக்ொட்சி தசமவெமள கபற உேவியாெ இருக்கும்  

கோமலக்ொட்சி தசமவெள் உள்ளிட்ை சில தசமவெமள இத்ேமன ொட்ெளாெ வைங்கி வந்ே இன்சாட் 4சிஆர் 

கசயற்மெதொள் ொலம் ெைந்ே 2007 கசப்ைம்பர் ைாேம் ஏவப்பட்ைது. அேன் ஆயுள் ொலம் விமரவில் முடிவமைய 

உள்ளோல் அேற்கு பதிலாெ ஜி-சாட் 31 விண்ணில் கசலுத்ேப்பட்டுள்ளது.  

இந்ே ஜிசாட் 31 ஏடிஎம் தசமவ, பங்கு சந்மே உள்ளிட்ை பல இ தசமவெமள வைங்ெ உேவியாெ இருக்கும்.   
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 கங்ளக நதி கால்வாயில் கழிவு நீர் கலப்பு  

உத்ேரபிரதேசத்தின் நிவாரி ெெர் பஞ்சாயத்து சட்ைவிதராேைாெ ெழிவு நீர் குைாய் அமைத்து நீர்பாசனத்துமறக்கு 
கசாந்ேைான தைல் ெங்மெ ொல்வாயில் ெழிவு நீமர ெலந்து வருவோெ அந்ே பகுதியில் வசிக்கும் விதவக் தியாகி 

என்பவர் தேசிய பசுமை தீர்பாயத்தில் ைனு ோக்ெல் கசய்ோர். 

இங்குள்ள ெழிவுநீமர சுத்திெரிக்ெ எந்ே வழியும் இல்லாேோல் இந்ே ைாசமைந்ே நீர் ெங்மெ ெதி ொல்வாய் மூலம் 

கசன்று ெங்மெ ெதி உள்ளிட்ை ைற்ற நீர்நிமலெமளயும் பாைாக்கி வருகிறது.  

இேனால் ெங்மெ ெதி ொல்வாயில் ெழிவு நீர் ெலப்பமே ேடுக்ொே உத்ேரபிரதேச அரசு மீது தேசிய பசுமை 

தீர்ப்பாயம் இன்று ரூ. 25 லட்சம் அபராேம் விதித்ேது. 

 

மாநாடுகள் 

  

43 வது ெர்வதேெ புத்ேக கண்காட்சி 

இந்தியாவின் தேசிய டிஜிட்ைல் நூலெம் ைத்திய ைனிே வள தைம்பாட்டு அமைச்செத்ோல் நிதியளிக்ெப்பட்ைது 

ைற்றும் ஐஐடி ெரக்பூரால் உருவாக்ெப்பட்ைது. 

கொல்ெத்ோவில் 43 வது சர்வதேச புத்ேெ ெண்ொட்சியில், இந்தியாவின் தேசிய டிஜிட்ைல் நூலெம் இலவசைாெ 

புத்ேெங்ெள் பதிவிறக்ெம் கசய்ய அனுபதிப்போல் அதிெ ைக்ெமள ஈர்த்துள்ளது. 

 

‘ேர்வாொ தபண்ட்–பாகம் 2′ பிரச்ொரம் 

ொட்டிலுள்ள கிராைங்ெளின் திறந்ேகவளி ெழிவுெள் இல்லாே நிமலமய நிமலநிறுத்துவதில் ெவனம் கசலுத்தும் 

‘ேர்வாசா தபண்ட்-பாெம் 2’ பிரச்சாரத்மே ஸ்வச்ச பாரத் மிஷன் கிராமீன் அறிமுெப்படுத்தியது. குடிநீர் ைற்றும் 

சுொோர அமைச்செம் ேயாரித்ே இந்ே பிரச்சாரம் மும்மபயில் கோைங்ெப்பட்ைது. 
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விருதுகள் 

 

 ெங்கீே நாடக அகாடமி விருதுகள் (Sangeet Natak Academy awards) 

ெனாதிபதி ராம்ொத் தொவிந்த் 2017 ஆம் ஆண்டுக்ொன ைதிப்புமிக்ெ சங்கீே ொைெ அொைமி விருதுெமள 

இராஷ்டிரபதி பவனில் வைங்கினார். 

இமச, ெைனம், ொைெம், பாரம்பரியம், ொட்டுப்புற ைற்றும் பைங்குடி இமச உட்பை 42 துமறெமளச் சார்ந்ே 

ொற்பத்தி இரண்டு ெமலஞர்ெளுக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

 

நியமனங்கள் 

 அகைரிக்ெ உள்துமற கசயலாளராெ தைவிட் கபர்ன் ார்ட் நியமிக்ெப்பட்ைார். 

சிறுபான்மை விவொர அமைச்செத்தின் கபாறுப்பு கசயலாளராெ ஸ்ரீ மசதலஷ் நியமிக்ெப்பட்ைார்.  

பஞ்சாப் டிஜிபி-யாெ திங்ெர் குப்ோ நியமிக்ெப்பட்ைார். 

  

 

Date  :  8 to 11 Feb 2019 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 

T20 முன்னணி ரன்-ஸ்தகாரானவர்:- 

2,272 ரன்ெள் எடுத்ே ைார்டின் குப்தில்மல பின் ேள்ளி தராஹித் 2,288 ரன்ெள் எடுத்து, ஆட்ைத்தின் மிெச்சிறந்ே 

முன்னணி ரன்-ஸ்தொரானார். 
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ஏடிபி சென்ளன ஓபன் தெலஞ்ெர் தபாட்டி:- 

கைன்னிஸ், ஏடிபி கசன்மன ஓபன் தசலஞ்சர் தபாட்டியில் இந்திய பிரஜிதனஷ் குன்தனஸ்வரன் ைற்றும் சசிகுைார் 

முகுந்த் ஆகிதயார் ேங்ெள் ஒற்மறயர் அமர இறுதி ஆட்ைங்ெமள இைந்ேனர். 

தொபியா ஓபன் சடன்னிஸ்:- 

இந்தியாவின் தராென் தபாபண்ைா ைற்றும் டிவிக் ஷரன் தொடி முேல் முமறயாெ தசாபியா ஓபன் கைன்னிஸ் 

கோைரில் பங்தெற்றனர். தசாபியா ஓபன் என்பது ஆண்ெளின் ATP உலெ சுற்றுப்தபாட்டியான 250 கோைர் 

தபாட்டியாகும். 

ஈகிட் தகாப்ளப:- 

ோய்லாந்து ொட்டின் ஈகிட் தொப்மப சர்வதேச பளு தூக்குேல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாமவச் தசர்ந்ே கெர்மி 

லல்ரிங்ெங்ொ ஆண்ெள் 67 கிதலா பிரிவில் இரண்ைாவது பேக்ெத்மே கவன்றார். 

இந்தியா Vs நியூசிலாந்து டி20 சோடர்:- 

2 வது டி 20 தபாட்டியில் இந்தியா 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் கவற்றி கபற்றது. 

 

இந்தியா Vs நியூசிலாந்து சபண்கள் டி20 சோடர்:- 

இரண்ைாவது கைஸ்ட் தபாட்டியில் நியூசிலாந்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியாமவ தோற்ெடித்ேது. 

“ஸ்தடட்ஸ்தமன் தெலஞ்ெர்” தகாப்ளப:- 

தேசிய ரயில் அருங்ொட்சியெத்தில் (NRM) பாதுொக்ெப்பட்டுள்ள இந்திய இரயில்தவயின் கபருமைக்குரிய 
உமைமைெளின் முேல் உலெப்தபாருக்கு முந்மேய ொன் தைாரிஸ் அொக்ஸ் பயர் இன்ஜின் வின்தைஜ் கபல்மசஸ் 

தசசிஸ் (1914), ஸ்தைட்ஸ்தைன் தசலஞ்சர் டிராபிமய கவன்றது. 

சென்ளன ஓபன் ஏடிபி தெலஞ்ெர் பட்டம்:- 

கைன்னிஸ் தபாட்டியில், பிரான்ஸின் தொரன்டின் கைௌட்கைட் ஆஸ்திதரலியாவின் ஆண்ட்ரூ  ாரிமஸ 6-3, 6-3 

என்ற தெர் கசட்ெைக்கில் வீழ்த்தி கசன்மன ஓபன் கைன்னிஸ் சாம்பியன் பட்ைத்மே கவன்றார். 
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சடன்னிஸ்:- பிரஜ்தனஷ் குன்தனஸ்வரன் ஆண்ெள் ஒற்மறயர் பிரிவின் ைாப் 100க்குள் நுமைந்ோர். 

பிரஜ்தனஷ் குன்தனஸ்வரன் ஆண்ெள் ஒற்மறயர் கைன்னிஸ் ேரவரிமசயில் முேல் 100 இைங்ெளுக்குள் நுமைந்ோர். 

ஆறு இைங்ெள் முன்தனறி இப்தபாது 97வது இைத்தில் உள்ளார். 

  

முக்கியமான நாட்கள் 

  

தேசிய உற்பத்தித்திறன் வாரம் 

தேசிய உற்பத்தித்திறன் ெவுன்சில் (NPC) பிப்ரவரி 12ம் தேதி ேனது 61வது கோைக்ெ தினத்மே கொண்ைாடுகிறது.  

தீம் -  “Circular Economy for Productivity & Sustainability”.  

NPC, கோைக்ெ தினத்மே, உற்பத்தித்திறன் தினைாெவும், 2019 பிப்ரவரி 12 முேல் 18 (2019 )வமர தேசிய 

உற்பத்தித்திறன் வாரைாெவும் அனுசரிக்ெ உள்ளது. 

  

 

தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம் (NDD)  பிரச்ொரத்தின் 8 வது சுற்று 

1 முேல் 19 வயது வமரயிலான அமனத்து குைந்மேெளிைத்தும் குைற்புழுத் கோற்றுெமள குைப்படுத்ே ஒரு 

ஒற்மற நிமலயான அணுகுமுமற கொண்ை தினதை தேசிய குைற்புழு நீக்ெ தினைாகும். 

இந்ே தினம் ஒவ்கவாரு வருைமும் பிப்ரவரி 10ம் தேதியும் ஆெஸ்டு 10ம் தேதியும் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 

குைந்மேெளில் உண்ைாகும் ொடு ேழுவிய கபாதுசுொோர அச்சுறுத்ேலான குைற்புழுத் கோற்று ைற்றும் அது 

கோைர்பான குமறபாட்மை மெயாளுவதே இத்தின அனுசரிப்பின் தொக்ெைாகும். 

மிெவும் கபாதுவான தொய் கோற்றுெளில் ஒன்றான ைண் பரவு குைற்புழுவின் (Soil Transmitted Helminth-STH) 
ெட்டுப்படுத்துேலில் சுொோர முேலீடுெமள தைற்கொள்வேற்கு முன்னுரிமை அளிப்பேற்ொெ ைருத்துவ 

வல்லுனர்ெள், ைாநில அரசு ைற்றும் பிற பங்கெடுப்பாளர்ெமள ஒருங்கிமைப்பேற்ொெ இத்தினம் 

அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 
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சுொோர ைற்றும் குடும்ப ெலத்துமற அமைச்செம் (MoHFW) அேன் தேசிய குைற்புழு நீக்ெ தினம் (NDD) 

எட்ைாவது சுற்று ெைத்ேப்பட்ைது. 

இேன் முக்கிய தொக்ெம் ைண்ணின் மூலம் பரவும் க ல்மின்த்ஸ் (STH) அல்லது ஒட்டுண்ணி குைல் புழுக்ெளின் 

ோக்ெத்மே குமறப்போகும். 

பிப்ரவரி 8ம் தேதி (இன்று) 1 முேல் 19 வயது வமரயிலுள்ள அமனத்து குைந்மேெள் ைற்றும் வளர் இளம் 
பருவத்தினருக்கு குைற்புழு நீக்ெம் கசய்யும் கபாருட்டு அல்பண்தைாசால் ைாத்திமர வைங்ெ ெைவடிக்மெ 

எடுக்ெப்பட்டுள்ளது. 

  

உலக செய்திகள் 

  

குரு பத்மெம்பவா 

ஒடிசா முேலமைச்சர் ெவீன் பட்ொயக் ெெபதி ைாவட்ைத்தில் உள்ள ஜிராங்கில் திகபத்திய கபௌத்ே ைேத்தின் 

நிறுவனர் குரு பத்ைசம்பவாவின் 19 அடி உயரைான சிமலமய திறந்து மவத்ோர். 

  

மாநாடுகள் 

  

CMS இன் கட்சிகளின் 13 வது மாநாடு (COP) 

ொட்டு விலங்குெளின் புலம்கபயர்ந்ே இனங்ெள் (CMS) பாதுொப்பு பற்றிய 13 வது ைாொடு (COP) குெராத்தின் 

ொந்திெெரில் 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி ைாேம் 15 ஆம் தேதி ஐக்கிய ொடுெளின் சுற்றுச்சூைல் திட்ைத்தின் கீழ் 

இந்தியாவில் ெைத்ேப்பைவுள்ளது. 

சபட்தராசடக் 2019 

உத்திரப்பிரதேச ைாநிலம் க்தரட்ைர் கொய்ைாவில் உள்ள இந்தியா எக்ஸ்தபா மையத்தில் ம ட்தராொர்பனுக்ொன 

இந்தியாவின் முன்தனாடி நிெழ்வான 2019-ம் ஆண்டிற்ொன கபட்தராகைக் 13வது நிெழ்மவ பிரேைர் ெதரந்திர 

தைாடி இன்று கோைங்கி மவத்ோர். 
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இந்ே கபட்தராகைக் “கபாருத்ேைான விமல, நிமலயான, நீடித்ே எரிசக்தி விநிதயாெம் என்பது கபாருளாோரத்தின் 

துரிே வளர்ச்சிக்கு மிெவும் அவசியைாகும். கபாருளாோரப் பயன்ெமள சமூெத்தின் ெலிந்ே, ஒதுக்ெப்பட்ை 

பிரிவினரும் கபறுவேற்கும் உேவும்” என பிரேைர் குறிப்பிட்ைார். 

தூய்ளம ெக்தி 2019 மாநாடு 

 ரியானா குருதஷத்ராவில் கபண் பஞ்சாயத்து ேமலவர்ெள் ைாொைான தூய்மை சக்தி 2019 நிெழ்ச்சியில் ெலந்து 

கொண்டு, 2019-ம் ஆண்டுக்ொன தூய்மை விருதுெமள பிரேைர் திரு. ெதரந்திர தைாடி வைங்ெ உள்ளார். 

தூய்மை பாரேம் இயக்ெத்தில் ஊரெப் கபண்ெள், ேமலமைதயற்று தைற்கொள்ளும் பணிெள் குறித்து ெவனம் 

ஈர்ப்பதே தூய்மை சக்தி 2019 என்ற தேசிய நிெழ்வின் தொக்ெைாகும். ொடு முழுவதும் உள்ள பஞ்சாயத்து 

ேமலவிெளும், பஞ்சாயத்துத் ேமலவர்ெளும் இந்நிெழ்வில் பங்தெற்பார்ெள் . 

குெராத் ொந்தி ெெரில், 2017 ஆம் ஆண்டில் பிரேைர் திரு. ெதரந்திர தைாடி தூய்மை சக்தியின் முேல் நிெழ்ச்சிமயத் 

துவக்கி மவத்ோர்.உத்ேரப்பிரதேசம் லக்தனாவில் தூய்மை சக்தியின் 2-வது நிெழ்ச்சி ெமைகபற்றது. ேற்தபாது 

இந்நிெழ்ச்சியின் 3-வது கோகுப்பு குருதஷத்ராவில் ெமைப்கபற்றது. 

சமூெத்தின் அடிைட்ைத்திலிருந்து ஊரெப் கபண் சாேமனயாளர்ெள் சமூெத்மே ஒன்று திரட்டி ைாற்றத்தின் 

முெவர்ெளாெ ைாறி, தூய்மை பாரேம் தபான்ற முன்முயற்சிெமள கபண்ெள் முன்னின்று வழிெைத்தி கசல்வேற்கு 

தூய்மை சக்தி சிறந்ே எடுத்துக்ொட்ைாெ விளங்குகிறது. அக்தைாபர் 2, 2019-க்குள் தூய்மையான ைற்றும் 

திறந்ேகவளி ெழிப்பமற இல்லாே ொைாெ இந்தியாமவ ைாற்றுவேற்ொெ அக்தைாபர் 2, 2014 அன்று பிரேைர் திரு. 
ெதரந்திர தைாடி துவக்கி மவத்ே தூய்மை பாரே இயக்ெத்தின் கீழ் இந்ே முயற்சிெள் தைற்கொள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன. 

இந்தியா-வங்காைம் கூட்டு ஆதலாெளனக் குழு கூட்டம் 

புதுடில்லியில் 5வது  இந்திய-வங்ொள கூட்டு ஆதலாசமன குழு கூட்ைம் ெமைகபற்றது.  

இரு ொடுெளுக்கும் இமைதய ெைந்ே கூட்டு ஆதலாசமன குழு கூட்ைம் அக்தைாபர் 2017 ல் ைாக்ொவில் 

ெமைகபற்றது.கவளிவிவொர அமைச்சர் சுஷ்ைா ஸ்வராஜ் ைற்றும் பங்ெளாதேஷ் கவளியுறவு ைந்திரி ைாக்ைர் 

அப்துல் கைைன் ஆகிதயார் கூட்ைத்தில் ேமலமை ோங்கினர்.  
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புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

CMM மற்றும் CCI அளடயாை ஒப்பந்ேம் 

2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி E-Marketplace இல் நியாயைான ைற்றும் தபாட்டி சூைமலப் 

கபற,அரசாங்ெ ைற்றும் சந்மே நிலவரம் ைற்றும் இந்திய தபாட்டி ஆமையம் (CCI) புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்தில் 

மெகயழுத்திட்ைன. 

EIL மற்றும் மங்தகாலியா இளடதய ஒப்பந்ேம் 

இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிகைட், இந்திய கபட்தரால் ைற்றும் இயற்மெ எரிவாயு அமைச்செத்தின் கபாதுத்துமற 

நிறுவனம் ைற்றும் ைங்தொலியாவின் அரசுக்கு கசாந்ேைான எல்.எல்.சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுைன் க்தரட்ைர் 

கொய்ைாவில் கபட்தராகைக் ைாொட்டில் இந்ே ஒப்பந்ேம் மெகயழுத்ோனது. இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிகைட் 

நிறுவனத்ோல் ைங்தொலியாவில் எண்கைய் சுத்திெரிப்பு ஆமலமய நிர்ைாணிப்பேற்ொன ஒப்பந்ேம் இதுவாகும். 

 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

கட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 2019 

ெட்லாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் 2019’ (‘Cutclass Express 2019’) என்ற கபயரில் 27 ெனவரி 2019 முேல் 6 பிப்ரவரி 2019 

வமரயில் ெமைகபற்ற பன்னாட்டு ெைற்பமைெளின் ஒத்திமெயில் இந்திய ெைற்பமையின் சார்பாெ "ஐ.என்.எஸ். 

திரிொண்ட்” (INS Trikand) ெலந்துகொண்ைது. இந்ே பன்னாட்டு இராணுவ ஒத்திமெயில் Canada, Comoros, 

Djibouti, France, India, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambique, Portugal, Seychelles, Somalia, Tanzania, 

The Netherlands ைற்றும் the United States ஆகிய ொடுெள் ெலந்துகொண்ைன. இந்ே ஒத்திமெக்கு ‘அகைரிக்ொ - 

ஆப்பிரிக்ொ ெைாண்ட்’ (U.S. Africa Command (USAFRICOM)) நிதியுேவி வைங்கி ‘ஆப்பிரிக்ெ ெைற்பமைெள் 

(Naval Forces Africa ) ெைத்தின. 
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விருதுகள் 

  

தெனா பேக்கங்கள் 

92 இராணுவ வீரர்ெள் ேங்ெள் வீரமிகுந்ே ைற்றும் ேனித்துவைான தசமவெளுக்ொன விைாவில் உேம்பூர் பகுதியில் 

தசனா பேக்ெம் கபற்றனர். 

  

திட்டங்கள் 

  

வாக்காைர் ெரிபார்ப்பு மற்றும் ேகவல் திட்டம் 

தேர்ேல் ஆமையம் எதிர்வரும் கபாதுத்தேர்ேல்ெளுக்ொெ வாக்ொளர் அமையாள அட்மையின் திருத்ேங்ெள், 

வாக்ொளர் கபயர்ெள், புதிய பதிவு, ைாற்றங்ெள் ஆகியவற்றின் சரிபார்ப்புக்ொன வாக்ொளர் சரிபார்ப்பு ைற்றும் 

ேெவல் திட்ைத்மே (VVIP) கோைங்கியுள்ளது. 

மாவட்ட வணிக திட்டம் தபாட்டி 

வர்த்ேெ ைற்றும் கோழில் துமற அமைச்சர் சுதரஷ் பிரபு இரண்டு லட்சிய திட்ைங்ெலான ஹிரிொணி ைொராஷ்டிரா 

ைற்றும் ைாவட்ை வர்த்ேெ திட்ைப் தபாட்டிமய மும்மபயில் கோைங்கினார். 

களலஞர்களுக்கான மருத்துவ உேவி மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டம் 

அரசு “ெமலஞர்ெளுக்ொன ைருத்துவ உேவி ைற்றும் ஓய்வூதியத் திட்ைம்” என்ற திட்ைத்மே கசயல்படுத்துகிறது. 

வயது வந்ே ெமலஞர்ெள், ேங்ெளின் சிறப்புத் துமறெளான ெமல, எழுத்து ஆகியவற்றில் ெணிசைாெ பங்ெளித்ே 

ெமலஞர்ெளின் நிதி ைற்றும் சமூெ-கபாருளாோர நிமலமய தைம்படுத்துவதே இத்திட்ைத்தின் தொக்ெைாகும். 
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செயலி - வளலத்ேைம் 

  

‘PwD ஆப்’ 

வரவிருக்கும் கபாதுத் தேர்ேல்ெளுக்ொன புதிய பதிவு, முெவரி ைற்றும் பிற விவரங்ெமள கசயல்படுத்ே 

ைாற்றுத்திறனாளிெளுக்கு உேவ PwD ஆப் கசயலி அறிமுெப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. 

தமம்பட்ட ளவராலாஜி நிறுவனம் (IAV) 

தெரள முேலமைச்சர் பினராயி விெயன் திருவனந்ேபுரத்தில் தைம்பட்ை மவராலாஜி நிறுவனத்மே (IAV) 

திறந்துமவத்ோர். உலெளாவிய மவரஸ் கெட்கவார்க்குைன் (ஜி.வி.என்) இமைக்ெப்பட்டுள்ள அேன் முேலாவது 

ஆராய்ச்சி நிறுவனம், ேமலெெரத்தின் கோைக்ொலில் உள்ள உயிர் 360 வாழ்க்மெ அறிவியல் பூங்ொவில் இருந்து 

கசயல்படும். 

ேரவரிளெ 

ஐசிசி டி20 ேரவரிளெ 

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 கோைரில் சமீபத்திய ஐசிசி ேரவரிமசயில்,  இந்திய சுைற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் 

யாேவ் சிறப்பாெப் பந்துவீசி 728 புள்ளிெள் கபற்று பந்துவீச்சாளர்ெள் வரிமசயில் 2-ம் இைத்துக்கு 

முன்தனறியுள்ளார்.  

3-ம் இைம் முேல் 10-ம் இைங்ெள் வமர முமறதய, சோப் ொன்(பாக்), இைாத் வாசிம் (பாக்), அதில் ரஷித்(இங்கி), 

சகிப் அல்  சன்(வங்ெ), ஈஷ் தசாதி(நியூசி), பாகிம் அஷ்ரப்(பாக்), சான்ட்னர்(நியூசி.) ஆகிதயார் உள்ளனர். 

அணிெளுக்ொன ேரவரிமசயில் பாகிஸ்ோன் 135 புள்ளிெளுைன் முேலிைத்தில் நீடிக்கிறது. 124 புள்ளிெளுைன் 

இந்திய அணி 2-ம் இைத்திலும் 118 புள்ளிெளுைன் கேன் ஆப்பிரிக்ொ 3-வது இைத்திலும்,118 புள்ளிெளுைன் 

இங்கிலாந்து 4-ம் இைத்திலும் உள்ளன. 

ஆஸ்திதரலியா 117 புள்ளிெளுைன் 5-வது இைத்திலும், 116 புள்ளிெளுைன் நியூசிலாந்து 6-வது இைத்திலும் 

உள்ளன. தைற்கிந்தியத்தீவுெள், ஆப்ொனிஸ்ோன், இலங்மெ, வங்ெதேசம் முமறதய 7 முேல் 10 இைங்ெளில் 

உள்ளன. 
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நியமனங்கள் 

ஆப்பிரிக்ெ ஒன்றியத்தின் ேமலவராெ எகிப்தின் ெனாதிபதி எல்-சிஸி  நியமிக்ெப்பட்ைார். 

  

 

Date  :  12 to 14 Feb 2019 

 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 

சீனியர் தேசிய தபட்மிண்டன் சோடர்கள் 

குவா ாத்தி ெெரில் சீனியர் தேசிய தபட்மிண்ைன் சாம்பியன்ஷிப் கோைங்கியது. 9 ஆண்டுெளுக்குப் பிறகு 
குவா ாத்தி ெெரில் ெமைகபற்று வரும் கோைரில் சாய்னா தெவால், பி.வி. சிந்து, சமீர் வர்ைா ைற்றும் பி ொஷ்யப் 
தபான்ற சில சிறந்ே வீரர்ெள் பங்தெற்கிறார்ெள். 

 

தகால்டு தகாப்ளப 

இந்திய ைெளிர் அணி ொல்பந்து தபாட்டியில், புவதனஸ்வரில் ெமைகபறும் தொல்ட் தொப்மப சர்வதேச 
தபாட்டியின் இறுதி சுற்று ராபின் விமளயாட்டில், மியான்ைமர எதிர்கொள்கிறது. 

 

தகால்டு தகாப்ளப 2019 

புவதனஸ்வரில் ெமைகபறும் 2019 ஆம் ஆண்டு கபண்ெள் ஹீதரா தொல்டு தொப்மப ொல்பந்து இறுதிப் 
தபாட்டியில் மியான்ைர் தெபாளத்துைன் தைாதுகிறது. 

மியான்ைர் ெமைசி சுற்று ராபின் தபாட்டியில் 2-0 என்ற ெைக்கில் இந்தியாமவ தோற்ெடித்ேதுைன், தெபாளம் 
ஈராமன 3-0 என்ற ெைக்கில் தோற்ெடித்து இறுதிப்தபாட்டுக்குள் நுமைந்ேது. 
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முக்கியமான நாட்கள் 

 

பிப்ரவரி 13– உலக வாசனாலி தினம் 

உலெ வாகனாலி தினம் ஒவ்கவாரு ஆண்டும் வாகனாலிமய ஒரு ஊைெைாெ கொண்ைாடும் விேைாெ பிப்ரவரி 13 
அன்று அனுசரிக்ெப்படுகிறது. யுகனஸ்தொவின் 36 வது கபாது ைாொட்ைால் 2011 ெவம்பர் 3ல் ஸ்கபயினின் 
இராச்சியம் முன்கைாழியப்பட்ை பின்னர் இது அறிவிக்ெப்பட்ைது. 

2019 தீம்:- உளரயாடல், ெகிப்புத்ேன்ளம மற்றும் அளமதி 

 

திட்டங்கள் 

 

பங்குோரர்களுக்கான அவுட்ரீச் திட்டம் 

2019ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 13ம் தேதி புது கைல்லியில் ெவுளித்துமற பிரிவு எம்.எஸ்.எம்.இ.க்ெளுக்ொன 
கோழில்நுட்ப திட்ைத்மே ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. பிரேை ைந்திரி அறிவித்துள்ள 100 ொட்ெள் 
தவமலத்திட்ைத்திற்ொன ஆேரவு ைற்றும் ெலன்ெமளப் கபற பங்குோரர்ெளுைன் கோைர்பு கொள்ள இந்ே அவுட்ரீச் 
திட்ைம் உேவும். 

KUSUM திட்டம் 

புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்ெத்ேக்ெ எரிசக்தி அமைச்செம் ‘கிசான் உர்ொ சுரக்ஷா ஏவம் உத்ோன் ை ாபியான் (KUSUM)’ 
திட்ைத்மே உருவாக்கியுள்ளது. இந்ேத் திட்ைம் இப்தபாது ஒப்புேல் தொரும் கசயல்முமற கீழ் உள்ளது. 

தசாலார் மின் உற்பத்திமய (Solar Farming) தைற்கொள்வேற்கு விவசாயிெமள ஊக்குவிப்பது  கிசான் உர்ொ 
சுரக்ஷா இவம் உத்ோன் ை ாபியான் (Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyan-KUSUM) என்ற 
திட்ைத்தின் தொக்ெைாகும். 

முக்கிய மந்திரி வ்ரிேென் ஓய்வூதிய தயாெனா 

முக்கிய ைந்திரி வ்ரிேென் ஓய்வூதிய தயாெனா– MVPY முதிதயார் ஓய்வூதிய திட்ைத்மே 60 வயதிற்கு தைற்பட்ை 
அமனவருக்கும் பீொர் அரசு  அறிவித்துள்ளது . 
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இந்ே திட்ைத்தின்படி அரசாங்ெ தசமவயில் இருந்து ஓய்வு கபற்ற மூத்ே குடிைக்ெமளத் ேவிர்த்து இேர சாதி, ைேம், 
சமூெ பாகுபாடின்றி அமனவருக்கும் 400 ரூபாய் ைாோந்திர ஓய்வூதியைாெ வைங்ெப்படும். 

பீகார் பத்ரகார் ெம்மன் தயாெனா (BPSY) 

பீொர்  பத்ரொர் சம்ைன் தயாெனா (BPSY) – 60 வயதிற்கு தைலான பத்திரிமெயாளர்ெளுக்ொெ 6,000 ரூபாய் 
ஓய்வூதியம் வைங்ெப்படும். 

இந்ே திட்ைத்தின்படி ஊைெங்ெள் ைற்றும் தவறு எந்ே ஓய்வூதியத்மேயும் கபறாேவர்ெள் இேற்கு 
ேகுதியுமையவர்ெள் 

பிரோன் மந்திரி ஸ்ரம் தயாகி மான்-ேன் (PM-SYM) 

குமறந்ேபட்ச ொப்பீட்டு ஓய்வூதியம் திட்ைம்  PM-SYM கீழ் ஒவ்கவாரு சந்ோோரரும் 60 வயமே அமைந்ே 
பின்னர் ைாேத்திற்கு 3000 / – என்ற குமறந்ேபட்ச ஓய்வூதியம் கபறுவார்ெள். 

குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியம் கபறும் தபாது, சந்ோோரர் இறந்துவிட்ைால், பயனாளியின் ைமனவி குடும்ப 
ஓய்வூதியத்தில் பயனாளியின் 50% கபறுவார். இந்ே குடும்ப ஓய்வூதியம் ைமனவிக்கு ைட்டுதை கபாருந்தும். 

 

மாநில செய்திகள் 

 

வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் 

வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் கரயில் கைல்லியில் இருந்து வாரைாசி வமர இயக்ெப்படுகிறது. 30 ஆண்டு ொலைாெ 
இயக்ெப்படும் சோப்தி எக்ஸ்பிரஸ் கரயிலுக்கு ைாற்றாெ அமைகிறது. 

இந்திய இரயில்தவயின் ‘தைக் இன் இந்தியா’ திட்ைம் மூலம் ேயாரித்ே ொட்டின் முேல் என்ஜின் இல்லா கரயிலான 
வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் கரயில் தசமவமய பிரேைர் ெதரந்திர தைாடி கைல்லியில் கொடி அமசத்து துவக்கி 
மவத்ோர். 
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புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 

சினிமாட்தடாகிராஃப் (ெட்டதிருத்ே) மதொோ 

சினிைாட்தைாகிராஃப் (சட்ைதிருத்ே) ைதசாோ 2019 ராஜ்யசபாவில் அறிமுெப்படுத்ேப்பட்ைது. சட்ைப்பூர்வைற்ற 
தெம்ொர்டிங் ைற்றும் பைங்ெளின் ெெல் ஆகியவற்றிற்கு ேண்ைமனமய வைங்குவேன் மூலம் திருட்டுத்ேனைாெ 
சினிைா கவளியிடுவமே ேவிர்க்ெ 1952 ஆம் ஆண்டின் சினிைாட்தைாகிராஃப் சட்ைதிருத்ே ைதசாோ அமைந்ேது. 

தேசிய நிளனவுச்சின்ன மதொோ 

2018 தலாக்சபாவில்,ொலியன்வாலாபாக் தேசிய நிமனவுச்சின்ன (சட்ை திருத்ே) ைதசாோ, நிமறதவற்றப்பட்ைது. 

தெமிப்பு திட்ட மதொோ 2018 

தலாக்சபாவில் ெட்டுப்பாைற்ற தசமிப்பு திட்ை ைதசாோ 2018 பாராளுைன்ற எதிர்க்ெட்சிெளின் எதிர்ப்புக்கு 
ைத்தியில்  நிமறதவற்றப்பட்ைது. 

பாராளுமன்றம் ேனிநபர் ெட்டங்கள் (ெட்டதிருத்ேம்) மதொோ 2019 

தலாக்சபாவின் ெமைசி அமவயில் பாராளுைன்றம் ேனிெபர் சட்ைங்ெள் (சட்ைதிருத்ேம்) ைதசாோமவ 
நிமறதவற்றியுள்ளது. 

இந்தியா–ெவுதி அதரபியா இளடதய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

சுங்ெத் துமற விவொரங்ெளில் இருேரப்பு ஒத்துமைப்பு ைற்றும் உேவிக்ொெ, முேலீட்டுக் ெட்ைமைப்மப 
உருவாக்குவேற்ொன ஒரு கசயல்முமறமய நிறுவுவேற்கு வழிவகுக்ெ, சுற்றுலாத்துமறமய வலுப்படுத்துவேற்ொெ 
இந்தியா ைற்றும் சவுதி அதரபியா இமையிலான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்திற்கு பிரேைர் தைாடி ேமலமையிலான 
ைத்திய  அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

துப்புரவுப் பணியாைர்- தேசிய ஆளையத்தின் பேவிக்காலம் 

துப்புரவுப் பணியாளர்ெளுக்ொன தேசிய ஆமையத்தின் பேவிக் ொலத்மே, 31.03.2019 -லிருந்து 
மூன்றாண்டுெளுக்கு நீட்டிப்பேற்கு பிரேைர் திரு ெதரந்திர தைாடி ேமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேல் 
அளித்துள்ளது. 
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அயல்நாடு–வாழ் இந்தியர் திருமைப் பதிவு மதொோ 2019 

இந்திய குடிைக்ெள், குறிப்பாெ கபண்ெள், ேைது அயல்ொடு வாழ் இந்திய ெைவர்ெளால் சுரண்ைப்படுவதிலிருந்து 
ேடுத்து பாதுொப்பு அளிப்பேற்கும், இந்ே திருைைங்ெளில் அதிெப் கபாறுப்புைர்மவ உருவாக்குவேற்ொெவும், 
அயல்ொடு வாழ் இந்தியர் திருைைப் பதிவு ைதசாோ 2019-ஐ அறிமுெம் கசய்வேற்கு பிரேைர் திரு ெதரந்திர தைாடி 
ேமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

இந்ே ைதசாோமவ நிமறதவற்றிய பின்பு, அயல்ொடு வாழ் இந்தியர்ெளின் திருைைங்ெள் இந்தியாவிதலா அல்லது 
இந்திய தூேரெத்திதலா பதிவு கசய்யப்படும். தைலும் பாஸ்தபார்ட் சட்ைம் 1967 ைற்றும் குற்றவியல் ெமைமுமற 
விதி 1973 ஆகியவற்றில் தேமவயான ைாற்றங்ெள் கசய்யப்படும். 

 

மாநாடுகள் 

 

மூன்றாவது இந்திய–செர்மன் சுற்றுச்சூழல் கருத்துக்கைம் 

மூன்றாவது இந்திய-கெர்ைன் சுற்றுச்சூைல் ெருத்துக்ெளம் “தூய்மையான ொற்று, பசுமை கபாருளாோரம்:” புது 
கைல்லியில் ெமைகபற்று வருகிறது. 

இது குழு ெலந்துமரயாைல்ெள் ைற்றும் இமை அைர்வுெள் மூலம் ஒரு ொள் நிெழ்வானது, சவால்ெள், தீர்வுெள் 
ைற்றும் ொற்று ைாசு ெட்டுப்பாடு, ெழிவு தைலாண்மை ைற்றும் சுற்றுச்சூைல் கபாருளாோரம் ஆகியவற்றின் 
தேமவயான ெட்ைமைப்பு நிமலமைெள் ைற்றும் பாரிஸ் உைன்படிக்மெ ைற்றும் கசயற்பட்டியலில் ஐ.ொ. 2030ன் 
அடிப்பமையில் NDCெள் ைற்றும் SDGெமள ெமைமுமறப்படுத்துேல் ஆகியவற்றின் மீது ெவனம் கசலுத்துகிறது. 

ஊடகப் பிரிவுகளுக்கான முேல் வருடாந்திர மாநாடு 

புதுதில்லியில், விஞ்ஞான் பவனில்  ைத்திய ேெவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்செம் (ேனிப்கபாறுப்பு) ைற்றும் 
இமளஞர் விவொரங்ெள் விமளயாட்டுத் துமற இமையமைச்சர் ெர்னல் ராஜ்ய வர்ேன் ரத்தோர் ேமலமையில் 
ஊைெப் பிரிவுெளுக்ொன முேல் வருைாந்திர ைாொடு ெமைகபற்றது. 

உலக அரசு உச்சி மாநாடு 2019 (WGS ) 

ைதினத் ெுமைராவில் உலெ அரசு உச்சி ைாொடு WGS 2019 ெமைகபற்றது. இந்ே ைாொட்டில் 140 ொடுெமளச் 
தசர்ந்ே 4 ஆயிரத்துக்கும் தைற்பட்ை அரசுப் பிரதிநிதிெள் ெலந்து கொண்ைனர்.ைனிேர்ெளுக்கும் இயந்திரங்ெளுக்கும் 
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இமையிலான தபாட்டியால், 2022க்குள் 133 மில்லியன் புதிய தவமலெள் உருவாக்ெப்படுவேற்ொன சாத்தியக்கூறு 
உள்ளது என்று இந்ே ைாொட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

கிதரடாய் இளைஞர் மாநாடு 2019 

புதுதில்லி ேல்ெதைாரா அரங்கில் ெமைகபற்ற 2019-கிதரைாய் இமளஞர் ைாொட்டில் பிரேைர் திரு ெதரந்திர தைாடி 
உமரயாற்றினார். 

2022 – ஆம் ஆண்டிற்குள் வீைற்ற அமனவருக்கும் வீடு வைங்கும் பணி விமரவாெ ெமைகபற்று வருவோெக் 
குறிப்பிட்ைார்.  பிரேைரின் வீட்டு வசதித் திட்ைத்தின்கீழ் சுைார் ஒன்றமர தொடி வீடுெள் ெட்ைப்பட்டு 
இருப்போெவும், இதில் 15 லட்சம் வீடுெள் ெெர்ப்புறங்ெளில் உள்ள ஏமை ைக்ெளுக்ொெ ெட்ைப்பட்ைது என்றும் 
அவர் கேரிவித்ோர்.  கசாந்ே வீடு தவண்டும் என்ற எளிய குடிைக்ெளின் ெனவுெமள நிமறதவற்றுவதில் கிதரைாய் 
ஆற்றிவரும் பங்மெ பிரேைர் பாராட்டினார். 

 

இளைய தபார்ட்டல் 

 

இ–ஔஷாதி[AUSHADHI] தபார்ட்டல் 

புது டில்லியில் ஆயுர்தவேம், சித்ோ, யுனானி ைற்றும் த ாமிதயாபதி ைருந்துெமள ஆன்மலனில் அங்கீொரம் 
வைங்குவேற்ொன இ-ஔஷாதி[AUSHADHI] தபார்ட்ைமல, ஆயுஷ் அமைச்சர், ஸ்ரீ ஷிரிபத் எஸ்தஸா ொயக் 
துவக்கி மவத்ோர். 
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Date  :  15 to 18 Feb 2019 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 

ஆேரவளிக்கும் நாடுகள் பட்டியல் - பாகிஸ்ோன் நீக்கம் 

ெம்மு ைற்றும் ொஷ்மீரில் ெமைகபற்ற புல்வாைா பயங்ெரவாேத் ோக்குேமலத் கோைர்ந்து பாகிஸ்ோனுக்கு 

வைங்ெப்பட்ை மிகுந்ே ஆேரவளிக்கும் தேசம் எனும் அந்ேஸ்மே இந்தியா திரும்பப் கபற்றுள்ளது. 

புதுடில்லியில் ெமைகபற்ற பாதுொப்பு அமைச்சரமவக் குழு, CCS கூட்ைத்தில் இந்ே முடிமவ எடுத்ேது. 

சீனியர் தேசிய தபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் 

குவ ாத்தியில் ெமைகபற்ற 83வது தயாகனக்ஸ்-சன்மரஸ் சீனியர் தேசிய தபட்மிண்ைன் சாம்பியன்ஷிப் 

இறுதிப்தபாட்டியில் பி.வி.சிந்துமவ சாய்னா தெவால் 21-18, 21-15 என தெர் கசட் ெைக்கில் வீழ்த்தி ொன்ொவது 

முமறயாெ பட்ைத்மே கவன்றார். 

ஆண்கள் ஒற்ளறயர் பிரிவில் ெவுரப் வர்மா சவற்றி 

ஆண்ெள் ஒற்மறயர் பிரிவில் 21-18, 21-13 என்ற தெர் கசட் ெைக்கில் இளம் வீரரான லக்ஷ்யா கசன்-ஐ தோற்ெடித்து 

சவுரப் வர்ைா ேனது  ாட்ரிக் பட்ைத்மே கவன்றார். 

முன்னோெ, பிரனவ் கெர்ரி தசாப்ரா ைற்றும் சிராக் கஷட்டி தொடி முன்னணி தொடியான அர்ெூன் எம்.ஆர்., 

ஸ்தலாக் ராைச்சந்திரன்-ஐ 21-13, 22-20 என்ற தெர் கசட்ெளில் வீழ்த்தி ஆண்ெள் இரட்மையர் பிரிவில் பட்ைத்மே 

கவன்றனர். 

கத்ோர் தடாடல் ஓபன் சடன்னிஸ் 

தைா ாவில் ெமைகபறும் ெத்ோர் தைாைல் ஓபன் கைன்னிஸ் இறுதிப் தபாட்டியில் உலெ கைன்னிஸ் 

ேரவரிமசயில் மூன்றாம் இைத்தில் உள்ள சிதைானா  ாலப் கபல்ஜியத்தின் எலிஸ் கைர்கைன்மஸ சந்திக்கிறார். 

இந்ே தபாட்டியில் கவல்வேன் மூலம்  ாலப் இரண்டு முமற ெத்ோர் கைன்னிஸ் பட்ைத்மே கவன்ற 

அனஸ்ோசியா மிஸ்கினா, ைரியா ஷரதபாவா ைற்றும் விக்தைாரியா அசகரன்ொ பட்டியலில் இமைவார். இரண்டு 

முமற சாம்பியனாெ ஆவேற்ொன ஒப்பந்ேம். இந்ே பட்ைத்மே கவல்வேன் மூலம் ருதைனியா வீராங்ெமன ேனது 

200வது பட்ைத்மே அமைவார். 
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கிறிஸ் சகய்ல் ஓய்வு 

கவஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் கிறிஸ் கெய்ல் எதிர்வரும் உலெக் தொப்மப தபாட்டிக்குப் பிறகு ஒருொள் சர்வதேச 

தபாட்டிெளில் இருந்து ஓய்வு கபறுவோெ அறிவித்ோர். 

இரானி தகாப்ளப கிரிக்சகட் 

ரஞ்சி சாம்பியனான விேர்பா அணி ொக்பூரில் ெமைகபற்ற இரானி தொப்மப இறுதிப்தபாட்டியில் கரஸ்ட் ஆஃப் 

இந்தியாமவ வீழ்த்தி இரானி தொப்மபமய ேக்ெ மவத்துக் கொண்ைது. மும்மப, ெர்ொைொமவத் கோைர்ந்து 

இரண்டு முமற இரானி தொப்மபமய கவன்ற அணிெள் பட்டியலில் விேர்பா அணி இமைந்ேது. 

கத்ோர் ஓபன் சடன்னிஸ் 

கபல்ஜியத்தின் எலிஸ் கைர்கைன்ஸ் 3-6, 6-4, 6-3 என்ற கசட் ெைக்கில் வீராங்ெமையான சிதைானா  ாலப்மப 

வீழ்த்தி ேனது மிெப்கபரிய பட்ைத்மேப் கபற்றார். 

சீனியர் தேசிய தபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் 

குவ ாத்தியில் ெமைகபறும் சீனியர் தேசிய தபட்மிண்ைன் சாம்பியன்ஷிப், பி.வி. சிந்து, மவஷ்ைவி பாதல, 

அஷ்மிோ சலி ா, அமர இறுதிப்தபாட்டிக்குத் ேகுதி கபற்றனர். 

  

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

உலக வங்கி ெட்ட ஒப்பந்ேங்களில் இந்தியா ளகசயழுத்து 

ெைந்ே சில ஆண்டுெளாெ ெடுமையான நீர் பற்றாக்குமற ைற்றும் ேண்ணீரால் பரவும் கோற்று தொயால் பாதித்ே 

சிம்லா பகுதியின் குடிைக்ெளுக்கு சுத்ேைான ைற்றும் ெம்பெைான குடிநீர் வைங்கி உேவுவேற்ொெ, 40 மில்லியன் 

ைாலர் ெைன் ஒப்பந்ேத்தில் இந்திய, ஹிைாச்சலப் பிரதேச அரசு உலெ வங்கியுைன் மெகயழுத்திட்டுள்ளது. 

இந்தியா – அர்சென்டினா இளடதய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா ைற்றும் அர்கென்டினா பாதுொப்பு, உள்ொட்டு அணுசக்தி, சுற்றுலா, ைருந்துெள் ைற்றும் தவளாண்மை 

உட்பை பல பகுதிெளில் பத்து ஒப்பந்ேங்ெளில் மெகயழுத்திட்ைன. பிரசார் பார்தி ைற்றும் அர்கெண்டினா 
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மீடியாவின் கபைரல் அமைப்பு ைற்றும் கபாது உள்ளைக்ெங்ெள் ஆகியவற்றிற்கும் இமைதய ஒத்துமைப்புக்ொன 

ஒரு புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்திலும் மெகயழுத்திட்ைது. 

தைலும் விவரங்ெளுக்கு கீதை கொடுக்ெப்பட்டுள்ள லிங்க் கிளிக் கசய்யவும்.  

http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1565079 

சிரியாவில் அளமதி உடன்படிக்ளக 

ரஷ்ய ெனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் ைற்றும் பிகரஞ்சு ெனாதிபதி இம்ைானுவல் தைக்தரான் ஆகிதயார் சிரியாவில் 

சைாோன உைன்படிக்மெக்கு உேவுவேற்ொெ இரு ொடுெளின் ஒருங்கிமைப்மப கோைர ஒப்புக்கொண்ைனர். 

  

விருதுகள் 

 ோகூர் விருது 

குடியரசுத் ேமலவர் திரு ராம்ொத் தொவிந்த், 2014, 2015 ைற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுெளுக்ொன ெலாச்சார 

ெல்லிைக்ெ ோகூர் விருதுெமள சயாெவுட்  என்ற பங்ெளாதேஷ் ெலாச்சார அமைப்மபச் தசர்ந்ே திரு ராஜ்குைார் 

சிங்ொஜித் சிங் ைற்றும் சிற்பக்ெமலஞர் திரு. ராம்வஞ்சி சுோர் ஆகிதயாருக்கு புதுதில்லியில்  வைங்கினார். 

விருது கபற்றவர்ெளின் பங்ெளிப்மப எடுத்துமரத்ே குடியரசுத் ேமலவர், ைணிப்புரி ெைனக்ெமலமய ெைக்கு 

அறிமுெப்படுத்தியவர் திரு ராஜ்குைார் சிங்ொஜித் சிங் என்று பாராட்டினார். 

திரு. ராம்வஞ்சி சுோர் ஒரு சிற்பக்ெமலஞர் ைற்றும் அறிஞர் என்று புெைாரம் சூட்டிய குடியரசுத்ேமலவர், 

அண்மையில் ஒற்றுமை சிமலமய வடிவமைத்ேதிலிருந்து அவர் பிரபலைாகியிருப்போெத் கேரிவித்ோர். 

  

இளைய தபார்ட்டல் 

  

குளறந்ேபட்ெ ஆழம் பற்றிய ேகவல் அளமப்பு-LADIS  

தேசிய நீர்வழிெளின் ஆைம் பற்றிய ரியல் மைம் ேெவல் கோைர்பான LADIS – குமறந்ே ஆைம் பற்றிய ேெவல் 

அமைப்பு எனும் புதிய தபாரட்ைமல இந்தியாவின் உள்ொட்டு நீர்வழி ஆமையம் அறிமுெப்படுத்துகிறது. 
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ெப்பல்ெள் இயக்ெத்திற்ொன சிறந்ே திட்ைமிைமல இந்ே ேெவல் உேவும். 

  

பீகாரில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கட்டளமப்பு 

பிரேைர் ெதரந்திர தைாடி நிர்ைாண் ெங்ொ திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியாெ பீொரில் உள்ள ொன்கு ெெரங்ெளில் ெழிவுநீர் 

உள்ெட்ைமைப்பு வசதிெமள நிறுவுவார். ெர்ைாலிச்சாக் (பாட்னா), பாதர, சுல்ோன்ொன்ஜ் ைற்றும் ெவுகுஜியா 

ஆகியமவ இதில் அைங்கும். 

  

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

ராெஸ்ோன் சபாக்ரான் - இந்திய விமானப்பளட பயிற்சி 

ராெஸ்ோனில் இந்திய-பாக் எல்மலக்கு அருதெ கபாக்ரானில் "விைானப்பமைபயிற்சி வாயு சக்தி 2019" 

ெமைகபறுகிறது, இதில் ொட்டின் முழு தபார் திறன்ெமள இந்திய விைானப்பமை நிரூபிப்போெ அமைந்துள்ளது. 

ஆொஷ் ஏவுெமை ோக்குேல், தைம்பட்ை மலட் க லிொப்ைர் மூலம் துப்பாக்கிச்சூடு ைற்றும் மிக் 29 விைானம் 
மூலம் விைானத்திலிருந்து ேமரயில் உள்ள இலக்குெமள துல்லியைாெ ோக்குவது தபான்றமவ இந்ே பயிற்சியில் 

அரங்தெறும். 

ஏதரா இந்தியா 2019  

ஆசிய பிராந்தியத்தின் மிெப் கபரிய விைான ெண்ொட்சி ைற்றும் சாெச நிெழ்ச்சிெள் ஒவ்கவாரு வருைமும் 

இந்தியாவில், கபங்ெளூரில் ெைப்பது வைக்ெம். 1996ம் ஆண்டில் இருந்து விைான ெண்ொட்சியும்  சாெச 
நிெழ்வுெளும் கபங்ெளூரில் இருக்கும் கயல ன்க்ொ ஏர்தபஸ் பகுதியில் ெமைகபற்று வருகிறது 

5 ொள் ஏதரா இந்தியா ெண்ொட்சியில் பாதுொப்பு ொரைங்ெளுக்ொெ, ஆளில்லா விைானம் அல்லது டிதரான்ஸ், 

ஆளில்லா விைானம் அமைப்புெள் ைற்றும் பலூன்ெள் பறக்ெ ேமை கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

சிஆர்பிஎஃப் பாதுகாப்பு இயக்கம்  

ெம்மு ைற்றும் ொஷ்மீரில் அேன் பாதுொப்பு இயக்ெத்திற்கு புதிய பாதுொப்பு அம்சங்ெமள தசர்க்ெ ைத்திய ரிசர்வ் 

தபாலீஸ் பமை (CRPF) முடிவு கசய்துள்ளது. 
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மாநில செய்திகள் 

  

இரண்டாம் அதிகாரப்பூர்வ சமாழி- ெமஸ்கிருேம் 

இைாச்சலப் பிரதேச சட்ைைன்றம் ைாநிலத்தின் இரண்ைாவது அதிொரப்பூர்வ கைாழியாெ சைஸ்கிருேத்மே 

அமைக்ெ  ஒரு சட்ைத்மே இயற்றியது. 

  

அவெரநிளல பதில் ஆேரவு அளமப்பு 

ைாநிலங்ெள் ைற்றும் யூனியன் பிரதேசங்ெள் ஒரு அவசர உேவி மையத்தில் ‘112’ என்ற பான்-இந்தியா 

கெட்கவார்க்கில் இமைந்ேன. 

கபண்ெள் பாதுொப்புக்ொெ 16 ைாநிலங்ெளிலும், யூனியன் பிரதேசங்ெளிலும் அவசரநிமல பதில் ஆேரவு அமைப்பு 

(ERSS)-ஐ புதுடில்லியிலில் உள்துமற அமைச்சர் ராஜ்ொத் சிங் கோைங்கி மவக்கிறார். 

ஆந்திரப் பிரதேசம், உத்ேரொண்ட், பஞ்சாப், தெரளா, ைத்திய பிரதேசம், ராெஸ்ோன், உத்திரப் பிரதேசம், ேமிழ்ொடு, 

குெராத் ைற்றும் ெம்மு ைற்றும் ொஷ்மீர் ஆகிய ைாநிலங்ெளும் இதில் அைங்கும். 

துன்பத்தில் உள்ள ெபர்ெள் பான்-இந்தியா எண்ணிற்கு ையல் கசய்யலாம்: 112. 

இந்ே அமைப்பின் கீழ், அமனத்து ைாநிலங்ெளும் அர்ப்பணிக்ெப்பட்ை அவசரநிமல பதில் மையத்மே (ERC) 

அமைக்ெ தவண்டும். ஒரு குடிைென் ERCக்கு ஒரு பீதி அமைப்மப கசயல்படுத்ே விமரவாெ ஒரு ஸ்ைார்ட் 

ஃதபானில் மூன்று முமற பவர் பட்ைமன அழுத்தினால் தபாதும். 

இைாச்சல பிரதேசம் ைற்றும் ொெலாந்தில் ஏற்ெனதவ இந்ே தசமவ கோைங்ெப்பட்டுள்ளது. 

 கால்வாய்–சுத்ேம் செய்யும் தராதபா 

கசன்மனயில், ெழிவு அள்ளும் ைனிேர்ெளுக்கு ைாற்று முயற்சியின் ஒரு பகுதியாெ, ெெர்புறத்தில் முேல் முமறயாெ 

குழிெளில் இறங்கிக் ெழிவுெமள அெற்றும்18 லட்ச ரூபாய் கசலவில் பண்டிகூட் என்ற தராதபா 

அறிமுெப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.  
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வடிொல் துப்புரவு திமரெளில் ேமைெமள பார்க்கும் வமெயிலும், ெெராட்சி பகுதியில் எங்கு தவண்டுைானாலும் 

கொண்டு கசல்லும் வமெயில் இந்ே தராதபா வடிவமைக்ெப்பட்டுள்ளது. 

 உள்நாட்டில் ேயாரிக்கப்பட்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பல் - பத்தே  

சீர்தவெ ஏவுெமைெமள கசலுத்தும் திறன் கொண்ை ைற்றும் குரூஸ் ஏவுெமைெமள ோக்கும் திறன் 

கொண்ை  புதிய உள்ொட்டில் ேயாரிக்ெப்பட்ை நீர்மூழ்கி ெப்பமல ஈரான் அறிமுெப்படுத்தியது.  

இந்ே நீர்மூழ்கிக் ெப்பலுக்கு பத்தே -(Fateh)  (கவற்றியாளர்) என்று கபயரிைப்பட்டுள்ளது ஆகும் .ஈரானின் முேல் 

அமர ெனரெ பிரிமவச் சார்ந்ேது ஆகும். 

இந்ேக் ெப்பலில் சீர்தவெ ஏவுெமைெளுைன் நீர்மூழ்கிக் குண்டுெள் ைற்றும் நீர்மூழ்கி கவடிகபாருள் ஆகியமவ 

கபாருத்ேப்பட்டுள்ளன. 

ஈரான் ேற்கபாழுது மவத்துள்ள மிேைான எமை கொண்ை ொதிர் வமெ ைற்றும் ெனரெ கிதலா வமெ 

ஆகியவற்றிற்கிமைதயயான இமைகவளிமய இது பூர்த்தி கசய்யும். 

கசங்குத்ோன கசலுத்து அமைப்பின் வமெயில் ெைந்ே 40 ஆண்டுெளில் ஈரான் இராணுவம் தைற்கொண்டுள்ள 

முக்கியைான திட்ைங்ெளில் இந்ேத் திட்ைம் மிெ இன்றியமையாே ஒன்றாகும். 

 

அறிவியல் செய்திகள் 

  

வயநாடு ெரைாலயத்தில் ஒரு புதிய சிலந்தி இனம் கண்டுபிடிப்பு 

ைாநிலத்தின் ஒரு கபரிய பல்லுயிர் ொப்பெைான வயொடு சரைாலயத்தில் ஒரு புதிய சிலந்தி இனம் 

ெண்டுபிடிக்ெப்பட்டுள்ளது. சரைாலயத்தில் உள்ள குறிச்சியாடு வனப்பகுதியில் ெண்டுபிடிக்ெப்பட்ை  தொதொலஸ் 

லசினியா [Cocalus lacinia] இந்ே புதிய சிலந்தி இனம் ஆகும் . 

இது 1981ல் பூச்சிெள் ஆய்வாளர் ஃப்கரட் வான்கலஸ் விவரிக்ெப்பட்ை ஒரு ஆஸ்திதரலிய இனத்துைன் 

கோைர்புமையது. 
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ேரவரிளெ  

  

ஐசிசி சடஸ்ட் ேரவரிளெ 

சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியம் கைஸ்ட் கோைருக்ொன ேரவரிமச பட்டியமல அறிவித்துள்ளது. 

சடஸ்ட் அணி ேரவரிளெ 

1) இந்தியா - 5007  புள்ளிெள் - 116 ைதிப்பீடுெள் 

2)கேன் ஆப்பிரிக்ொ-4280  புள்ளிெள்-110 ைதிப்பீடுெள் 

3)நியூசிலாந்து-3213 புள்ளிெள் - 107  ைதிப்பீடுெள் 

  

ஐசிசி சடஸ்ட் தபட்ஸ்தமன் ேரவரிளெ 

1) விராட் தொலி - இந்தியா- 922 ைதிப்பீடு 

2) தென் வில்லியம்சன் -நியூசிலாந்து - 897  ைதிப்பீடு 

3) கசதேஷ்வர் புொரா-இந்தியா-881   ைதிப்பீடு 

  

ஐசிசி சடஸ்ட் பந்து வீச்ொைர்கள் ேரவரிளெ 

1) பாட் ெம்மின்ஸ்-ஆஸ்திதரலியா- 882 ைதிப்பீடு 

2) ெகிதஸா ரபாைா - கேன்னாப்பிரிக்ொ-878 ைதிப்பீடு 

3)தெம்ஸ் ஆண்ைர்சன்-இங்கிலாந்து- 862 ைதிப்பீடு 

  

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


 
    

 

ஐசிசி சடஸ்ட் ஆல் ரவுண்டர்கள் ேரவரிளெ 

1) தெசன் த ால்ைர்-தைற்கிந்திய-439  ைதிப்பீடு  

2) ஷகிப்-அல்  சன்-வங்ெம்-415 ைதிப்பீடு     

3) ரவீந்திர ெதைொ-இந்தியா-387  ைதிப்பீடு 

  

நியமனங்கள் 

சந்திரகைௌலி ராைொேன் என்பவர்  ஐ.ொ. ெட்டுப்பாட்ைாளர், உேவிப் கபாதுச்கசயலாளர் திட்ைத்திற்ொன 

திட்ைமிைல், வரவு கசலவுத் திட்ைம், தைலாண்மைத்திட்ைம் ைற்றும் இைக்ெத் துமற உறுப்பினராெ 

நியமிக்ெப்பட்ைார்.  

தபராசிரியர் மபசல் இஸ்ைாயில் என்பவர்  தெப்ைவுன் கெல்சன் ைண்தைலா பல்ெமலக்ெைெத்தின் கபாது நிர்வாெ 

பள்ளி இயக்குனர் (UCT) -ஆெ நியமிக்ெப்பட்ைார். 

புதிய தேர்ேல் ஆமையராெ ஸ்ரீ சுஷில் சந்திரா நியமிக்ெப்பட்ைார். 

அகைரிக்ெ அட்ைர்னி கெனரலாெ வில்லியம் பார் நியமிக்ெப்பட்ைார். 

  

 

Date  :  19 to 21 Feb 2019 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 

குத்துச்ெண்ளட - 70வது ஸ்ட்ராண்டொ நிளனவுப் தபாட்டி  

பல்தெரியாவில் ெமைகபறும் 70வது ஸ்ட்ராண்ட்ொ நிமனவுப் தபாட்டியின் இறுதிப் தபாட்டிக்கு நிெத் ெரீன் (51 

கிதலா), ைஞ்சு ராணி (48 கிதலா), மீனா குைாரி தேவி (54 கிதலா) ஆகிதயார் ேகுதி கபற்றனர். 
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70வது ஸ்ட்ராண்ட்ொ நிமனவுப் தபாட்டியில் ேங்ெப் பேக்ெம் கவன்ற முேல் இந்திய கபண்ெள் குத்துச்சண்மை 

வீராங்ெமை எனும் சாேமன பமைத்ேனர் நிெத் ெரீன் (51 கிதலா) ைற்றும் மீனா குைாரி தேவி (54 கிதலா). ைஞ்சு 

ராணி (48 கிதலா) கவள்ளி பேக்ெம் கவன்றார். பிலாதவா பசுைோரி (64 கிதலா), நீரஜ் (60 கிதலா), லவ்லினா 

தபார்தொம ன் (69 கிதலா) ஆகிதயார் கவண்ெலப் பேக்ெங்ெமளப் கபற்றனர். 

 

நியூசிலாந்து Vs வங்கதேெம் ஒருநாள் சோடர் 

வங்ெதேசத்திற்கு எதிரான ஒருொள் கோைரில் நியூசிலாந்து 3-0 என்ற ெைக்கில் கவற்றி கபற்றது. 

 

ISSF உலக தகாப்ளப துப்பாக்கிச்சூடு 

புதுடில்லி சர்வதேச துப்பாக்கிச்சூடு விமளயாட்டு சம்தைளனத்தின் (ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப்) உலெக் தொப்மபமய 

விமளயாட்டுத் துமற அமைச்சர் ராஜ்யவர்த்ேன் ரத்தோர் திறந்துமவப்பார். உலெக் தொப்மபயில் பல்தவறு 

தபாட்டிெள் பிப்ரவரி 23 முேல் கோைங்கி 27 ஆம் தேதி முடிவமையும். 

  

முக்கியமான நாட்கள் 

 

பிப்ரவரி 19 – ெத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜின் பிறந்ே நாள் 

ைொராஷ்டிரா முழுவதும் சத்ரபதி சிவாஜி ைொராஜின் பிறந்ே ொள் உற்சாெைாெக் கொண்ைாைப்படுகிறது. 

கொரில்லா உத்திெமளப் பயன்படுத்துவதில் அவர் நிபுைராெ விளங்கினார்.அது இறப்பு எண்ணிக்மெமயயும், 

தவெ ோக்குேல், திடீர் ோக்குேல், ஒருமுெப்பட்ை ோக்குேல் தபான்ற பல்தவறு ொரணிெமள மையப்படுத்தி 

இருந்ேது. ென்கு கெறிப்படுத்ேப்பட்ை ைற்றும் ஒழுங்ெமைக்ெப்பட்ை இராணுவம் ைற்றும் ென்கு 

வடிவமைக்ெப்பட்ை நிர்வாெ அமைப்புெளின் உேவியுைன் தபரரசர் சிவாஜி, ஒரு கபாதுவாட்சிமய உருவாக்கி 

அமைத்ோர். சத்ரபதி சிவாஜி ஒரு ெல்ல நிர்வாெத்தின் எடுத்துக்ொட்ைாெவும் ஒரு திறமையான நிர்வாகியாெவும் 

திெழ்கிறார். 

பிப்ரவரி 19 – குரு ரவிோஸ் செயந்தி 
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குரு ரவிோஸ் கெயந்தி பிப்ரவரி 19 அன்று கொண்ைாைப்படுகிறது. இவர் வை இந்தியாவில் பக்தி இயக்ெத்தின் 14-

வது நூற்றாண்டு துறவி ைற்றும் சீர்திருத்ேவாதி ஆவார். 

பிப்ரவரி 20 – உலக ெமூக நீதிக்கான தினம் 

சமூெ சைத்துவ நீதி தினம் வறுமை, விலக்கு ைற்றும் தவமலயின்மை தபான்ற பிரச்சிமனெமள சைாளிக்கும் 

முயற்சிெமள ஊக்குவிக்கும் தேமவமய உைர்ந்து கொண்ை ஒரு தினம் ஆகும். ஐ.ொ., அகைரிக்ெ நூலெ சங்ெம் 
ைற்றும் சர்வதேச கோழிலாளர் அலுவலெம் உள்ளிட்ை பல அமைப்புெள் ைக்ெளுக்கு சமூெ நீதியின் 

முக்கியத்துவத்மே வலியுறுத்துகின்றன. 

2019 தீம்: நீங்கள் அளமதி மற்றும் வைர்ச்சிளய விரும்பினால், ெமூக நீதிக்காக உளழயுங்கள். 

பிப்ரவரி 21 – ெர்வதேெ ோய் சமாழி தினம் 

2000 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி ைாேம் முேல் கைாழியியல் ைற்றும் ெலாச்சார பன்முெத்ேன்மையும் பன்கைாழி 

அறிமவயும் ஊக்குவிப்பேற்ொெ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் சர்வதேச ோய் கைாழி தினம் கொண்ைாைப்படுகிறது. 

தீம் : வைர்ச்சி, ெமாோனம் மற்றும் நல்லிைக்கத்தில் ஒரு காரணியாக உள்நாட்டு சமாழி இருக்கும். 

  

உலக செய்திகள் 

  

அகில இந்திய வாசனாலி FM நிளலயம் 

அகில இந்திய வாகனாலி FM நிமலயத்மே ஆந்திர ைாநிலம் கெல்லூரில் துமைக் குடியரசுத் ேமலவர் எம். 

கவங்மெயா ொயுடு திறந்து மவத்ோர். 

காந்திஜி சிளலளய சென்ளனயில் திறப்பு  

2 அடி உயரத்தில் ைொத்ைா ொந்தி சிமலமய கசன்மனயில் உள்ள ேக்ஷிைா பரத் ஹிந்தி பிரசார சமப வளாெத்தில் 

ெனாதிபதி ராம்ொத் தொவிந்த் திறந்து மவத்ோர். இந்ே நிெழ்வானது, ொந்திஜியின் 150வது பிறந்ே தினம் ைற்றும் 

சபாவின் நூற்றாண்டு தினத்திற்ொெ அமைக்ெப்பட்ைது. ைொத்ைா ொந்தியால் 1918ல்  கசன்மன ைாொைத்தில் இந்ே 

சமப நிறுவப்பட்ைது. 

அசமரிக்க விண்சவளிப் பளட 
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அகைரிக்ெ ெனாதிபதி கைானால்ட் டிரம்ப் விைானப்பமைத் துமறயிைம் ஒரு புதிய ஆயுேப் பமையாெ 

விண்கவளிப் பமை ஒன்மற நிறுவுவேற்ொன கசயற்குழு ஆமையில் மெகயழுத்திட்ைார். இது ஸ்தபஸ் ஃதபார்ஸ் 
அமனத்து ெளங்ெளிலும் விமரவான ைற்றும் ேமையற்ற ோக்குேல் ைற்றும் ேற்ொப்பு விண்கவளி கசயல்பாடுெமள 

கசயல்படுத்ே தபார் ைற்றும் தபார் ஆேரவு கசயல்பாடுெமள உள்ளைக்கியது. 

இந்தியா சகாரியா ஸ்டார்ட் அப் ளமயம் 

சிதயாலில் இந்தியா கொரியா ஸ்ைார்ட் அப் மையத்மே பிரேைர் ெதரந்திர தைாடி கோைங்கி மவத்ோர். 

  

அறிவியல் செய்திகள் 

  

இஸ்தரல் அேன் முேல் நிலவு விண்கலத்ளே அனுப்பத் திட்டம் 

ொசாவுைன் ேெவல்ெமள பகிர்ந்து கொள்ளும் விேைாெ இஸ்தரலியர்ெள் இந்ே வாரம் அேன் முேல் ஆளில்லா நிலவு 

விண்ெலத்மே  அனுப்பப்பைவுள்ளது. 585-கிதலாகிராம் Beresheet (கெனிசிஸ்) விண்ெலம் புதளாரிைாவின் தெப் 

தெனவரில் இருந்து பால்ென் 9 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் கசலுத்ேப்பை உள்ளது . 

இதுவமர ரஷ்யா, அகைரிக்ொ ைற்றும் சீனா ைட்டுதை விண்ெலத்மே அனுப்பியுள்ளது. சீன விண்ெலைானது ெைந்ே 

ெனவரி ைாேம் நிலவின் ைறுபக்ெத்தில் முேல் முமறயாெ ேமரயிறக்ெப்பட்டு சாேமன பமைத்ேது. 

மின்ொர ஆற்றலுக்கு டீெல் எஞ்சின் ரயில்   

உலெளவில் முேன் முமறயாெ டீசல் ரயில் எஞ்சின் ஒன்மற மின்சாரத்தில் இயங்கும் படி வடிவமைத்து இந்தியா 

சாேமன பமைத்துள்ளது. 

இந்திய ரயில்தவ துமற,உள்ொட்டு கோழில்நுட்பத்தில் ‘தைக் இன் இந்தியா’ திட்ைத்தின் கீழ் டீசல் எஞ்சின் 

ரயிமல, மின்சார ஆற்றலில் இயங்கும் ரயிலாெ உருைாற்றி உலெ சாேமன பமைத்துள்ளது .  

முேற்ெட்ைைாெ 2 WDG3A டீசல் ரயில் எஞ்சின்ெமள 10,000 குதிமரதிறன் கொண்ை எலக்ட்ரிக் WAGC3 

எஞ்சினாெ ைாற்றியுள்ளனர்.  

டீசல் எஞ்சிமன எலக்ட்ரிக்ொெ ைாற்ற 69 ொட்ெள் தேமவப்பட்டுள்ளது. இந்ே எஞ்சிமன அதிெபட்சம் 75 கிதலா 

மீட்ைர் தவெத்தில் இயக்ெ அனுைதி வைங்ெப்பட்டுள்ளது. 
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டீசல் இன்ஜினில் இருந்து மின்சார இன்ஜினுக்கு ைாற்றப்பட்ை உலகின் முேல் ரயிமல வாரைாசியில் பிரேைர் 

தைாடி கொடியமசத்து கோைங்கி மவத்ோர். 

  

திட்டங்கள் 

  

NICRA 

இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி ெவுன்சில் (ஐ.சி.ஏ.ஆர்), க்ரிஷி விஞ்ஞான் தெந்திரா [தெ.வி.தெ.எஸ்] மூலம் ொலநிமல 

ைாற்றத்தின் சிக்ெல்ெமளத் தீர்க்ெ NICRA என்று அமைக்ெப்படும் கைொ திட்ைம் ஒன்மற அறிமுெப்படுத்தியது. 

இைம்பருவ சபண்களுக்கான திட்டம் 

உத்ேரபிரதேச முேலமைச்சர் தயாகி ஆதித்யொத் இளம்கபண்ெளுக்ொன திட்ைம் ஒன்மற கோைங்கினார். இந்ே 

திட்ைம் 11 முேல் 14 வயதிற்குட்பட்ை படிப்புெமள விட்டுவிட்ை கபண்ெள் மீது ெவனம் கசலுத்துகிறது. 
அவர்ெளுக்கு சரியான ஊட்ைச்சத்து ைற்றும் சிறப்புப் பராைரிப்புக்ொன ெைவடிக்மெெமள எடுப்பதே இந்ே 

திட்ைத்தின் தொக்ெைாகும். 

ைாநில அரசு, இளம்பருவ கபண்ெள் தினத்மே ஒவ்கவாரு ைாேமும் 8ம் தேதியில் அமனத்து அங்ென்வாடி 

மையங்ெளில் அனுசரிக்ெ முடிவு கசய்துள்ளது. ைாநில அரசு ைார்ச் ைாேம் 8ம் தேதி இளம் 

கபண்ெளுக்ொன  ஊட்ைச்சத்து பிரச்சாரத்மே கோைங்கும். 

  

 சபாருைாோரம் 

  

மத்திய அரசுக்கு ரூ.28,000 தகாடி டிவிசடண்ட்  

பிப்ரவரி ைாே கோைக்ெத்தில் இமைக்ொல பட்கெட்மைத் ோக்ெல் கசய்ே ைத்திய அரசு, ஆண்டு வருவாய் 5 லட்சம் 

ரூபாய் வமர உள்ளவர்ெளுக்கு வரிச்சலுமெ, பிரேைர் கிசான் சம்ைன் நிதி திட்ைத்தின் கீழ் 2 க க்தைர் வமர நிலம் 

விவசாய நிலம் மவத்துள்ள விவசாயிெளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 நிதியுேவி உள்ளிட்ை அறிவிப்புெமள 

கவளியிட்ைது. இேனால் பட்கெட்டில் நிதிப் பற்றாக்குமற ஏற்பட்டுள்ளது. 
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இமே ஈடு கசய்யும் வமெயில் ெைப்பு நிதியாண்டில் ரூ.28,000 தொடிமய இமைக்ொல டிவிகைண்ைாெ  வைங்ெ 

தவண்டும் என்று ைத்திய அரசு தொரிக்மெ விடுத்ேது. 

ரிசர்வ் வங்கி டிசம்பர் 31, 2018ஆம் தேதியுைன் முடிந்ே அமர வருைத்திற்கு 28,000 தொடி ரூபாமய ைத்திய 

அரசுக்கு இமைக்ொல உபரியாெ ேருவோெ அறிவித்துள்ளது. 

EPFO வருங்கால ளவப்பு நிதியின் வட்டி விகிேம்  

கோழிலாளர் துமற ைந்திரி ேமலமையிலான ைத்திய அறங்ொவலர்ெள் வாரியம்(CBT) என்பது EPFO இன் 

ேமலமை முடிவு எடுக்கும் அமைப்பு ஆகும், இது ஒரு நிதியாண்டின் வருங்ொல மவப்பு நிதிக்ொன வட்டி 

விகிேத்மே முடிவு கசய்யும். 

ஊழியர்ெளின் வருங்ொல மவப்பு நிதி அமைப்பு(EPFO), 2018-19 ஆம் ஆண்டுக்ொன வருங்ொல மவப்பு நிதி 

வட்டி விகிேத்மே ெைந்து ஆண்டு வைங்கிய 8.55 சேவீேத்திலிருந்து 8.65 சேவிகிேைாெ உயர்த்தி வைங்ெ முடிவு 

கசய்துள்ளது. 

மாநாடுகள் 

  

மண்டல கடல் பாதுகாப்பு மாநாடு 

பிராந்திய ெைல் பாதுொப்பு ைாொடு மும்மபயில் ெமைகபற்றது. இந்தியாவில் ெட்ைப்பட்ை ெப்பல்ெளுக்கு முேல் 

ைறுப்மப வைங்குவேன் மூலம், ெப்பல்ெமள நிறுவுவேற்ொன திருத்ேப்பட்ை வழிொட்டுேல்ெமள ைத்திய ெப்பல் 

துமற அமைச்சர் நிதின் ெட்ொரி கோைக்கி மவப்பார். 

இந்ே ெைவடிக்மெ ொட்டில் ெப்பல் ெட்டுைான ெைவடிக்மெமய ஊக்குவிக்கும். ஆனால் இது தபான்ற ெப்பல்ெள் 

தேமவமய உயர்த்ே ைற்றும் கூடுேல் சந்மே அணுெல், வணிெ ஆேரவு வைங்ெ உேவும். 

இந்ே ைாொட்டின் முேல் பதிப்பானது தேசிய ெைல்சார் அறக்ெட்ைமள ெப்பல் அமைச்செம் ைற்றும் கவளியுறவு 

அமைச்செத்துைன் இமைந்து ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

இந்தியா-ஆசியான் பிராந்தியத்தில் ெைல் பாதுொப்பு கோைர்பான பிரச்சிமனெள் பற்றி விவாதிக்ெவும், ெைல் 

வழிெளில் வர்த்ேெத்மே தைம்படுத்ேவும் இரு ொள் ைாொடு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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ஆற்றல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய ெர்வதேெ மாநாடு 

இந்திய ெனாதிபதி, ஸ்ரீ ராம் ொத் தொவிந்த், ஆற்றல் ைற்றும் சுற்றுச்சூைல் பற்றிய சர்வதேச ைாொடு-சவால்ெள் 

ைற்றும் வாய்ப்புெள் (ENCO 2019) புது தில்லியில் துவக்கி மவத்ோர். இந்ே ைாொடு அறிவியல் ைற்றும் 

கோழில்துமற ஆராய்ச்சி ெவுன்சில் மூலம் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

  

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

இந்தியா மற்றும் சமாராக்தகா இளடதய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் 

ெல்வித் ேகுதிெமள இரு ொடுெளும் அங்கீெரிக்கும் வமெயில் இந்தியா ைற்றும் கைாராக்தொ இமைதயயான 
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேத்திற்கு பிரேைர் திரு ெதரந்திர தைாடி ேமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது.  

இந்ே புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் இந்தியா ைற்றும் கைாராக்தொ இமைதய ெல்வி ைற்றும் ைனிே வள தைம்பாடுத் 

துமறயில் உள்ள உறமவ வலுப்படுத்தி தைம்படுத்தும். தைலும் இேன் மூலம் இந்தியாவில் ெல்வி பயில வரும் 

கைாராக்தொ ைாைவர்ெளின் வருமெ அதிெரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்ெப்படுகிறது. 

சுற்றுச்சூழல் அளமச்ெகம் மற்றும் பிரிட்டிஷ் சகாலம்பியா பல்களலக்கழகம் இளடதய ஒப்பந்ேம் 

புதுடில்லியில் அடுத்ே 10 ஆண்டுெளுக்கு சுற்றுச்சூைல், வனத்துமற ைற்றும் ொலநிமல ைாற்ற அமைச்செம் (MoEF 

& CC) ைற்றும் ெனைாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பல்ெமலக்ெைெம் (UBC) ஆகியவற்றிற்கு இமைதய ஒரு 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் (MoU) மெகயழுத்திைப்பட்ைது. 

ைாைவர்ெள், ஆராய்ச்சியாளர்ெள் ைற்றும் ஆசிரியர்ெமள பரிைாற்றுவேற்கும், ஆராய்ச்சிக் ெருத்திட்ைங்ெள், 
வாழ்வாோர வாய்ப்புெள் ைற்றும் வன அடிப்பமையிலான சமுோயங்ெளின் அதிெரித்ே வருவாமயப் 

பரிைாற்றுவேற்கும், அந்ேந்ே நிறுவனங்ெளின் மூலம் பல்தவறு பங்குோரர்ெளுக்கு கோழில்நுட்பத்மே 
அணுகுவேன் மூலம் வன அடிப்பமையிலான வளங்ெமளப் பயன்படுத்தும் கோழில்ெமள தைம்படுத்துவேற்கு 

உேவுகிறது. 
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ஸ்டாம்ப் ெட்ட மாற்றத்திற்கு ெனாதிபதி ராம்நாத் தகாவிந்த் ஒப்புேல் 

1899 ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஸ்ைாம்ப் சட்ைத்தில் திருத்ேங்ெமள நிமறதவற்றுவேற்கு ெனாதிபதி ராம்ொத் 

தொவிந்த் ஒப்புேல் வைங்கினார், இது ஸ்ைாம்ப் டியூட்டி அமைப்பில் உள்ள குமறெமள நீக்ெ, வரி ஏய்ப்புெமளத் 

ேடுக்ெ உேவும். 

1899 ஆம் ஆண்டு இந்திய ஸ்ைாம்ப் சட்ைத்திற்ொன திருத்ேங்ெள், நிதி சட்ைம் 2019ன் ஒரு பகுதியாெ 

அறிமுெப்படுத்ேப்பட்ைன, தைலும் பாராளுைன்றத்ோல் அங்கீெரிக்ெப்பட்ைது. 

இந்தியா–இலங்ளக இளடதய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா நிதி உேவியுைன் 25 தொடி இலங்மெ ரூபாய் கசலவில் ொப்னாவில் ICT இன்குதபட்ைருக்ொன ஒரு 

வணிெ மையத்மே நிறுவ இந்தியா-இலங்மெ இமைதய புரிந்துைர்வு உைன்படிக்மெயில் மெகயழுத்திட்ைது.  

நான்கு அவெரச் ெட்டம்  பிரகடனம் 

ெனாதிபதி ராம்ொத் தொவிந்த் ொன்கு அவசரச் சட்ைத்மே பிரெைனம் கசய்ோர். முஸ்லிம் கபண்ெள் (திருைை 

உரிமைெள் பாதுொப்பு) இரண்ைாவது அவசரச் சட்ைம், இந்திய ைருத்துவ ெவுன்சில் (சட்ைதிருத்ேம்) இரண்ைாம் 

அவசரச் சட்ைம், நிறுவனங்ெள் (சட்ைதிருத்ேம்) இரண்ைாம் அவசரச் சட்ைம் ைற்றும் ெட்டுப்பாைற்ற மவப்புத் 

திட்ைங்ெமள ேமை கசய்யும் சட்ைத்திருத்ேம், 2019. 

பிரேைர் திரு ெதரந்திர தைாடி ேமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ கீழ்க்ொணும் ஆதலாசமனெளுக்கு ஒப்புேல் 

வைங்கியது. 

I. முஸ்லிம் சபண்கள் (திருமை உரிளமகள் பாதுகாப்பு) இரண்டாவது அவெரச் ெட்டம் 

அரசியல் சட்ைத்தின் பிரிவு 123 துமைப்பிரிவு 1-ன் கீழ், இமைப்பு –III (பக்ெங்ெள் 9-12)-ன் படி முஸ்லீம் 

கபண்ெள் (திருைை உரிமைெள் பாதுொப்பு), இரண்ைாவது அவசரச் சட்ைம் 2019 பிறப்பிப்பத்ேல். 

ைாநிலங்ெளமவயில் நிலுமவயில் உள்ள முஸ்லீம் கபண்ெள் (திருைை உரிமைெள் பாதுொப்பு), ைதசாோ  2018-ல் 

தேமவப்படும் அதிொரப்பூர்வ திருத்ேங்ெமள கசய்ேல். 

பயன்கள்:- 

ேங்ெள் ெைவர்ெளால்  திடீகரன்றும் ைாற்றமுடியாேபடியும் மும்முமற ேலாக் கூறி விவாெரத்து கசய்யும் 

ெமைமுமறமயத் ேடுத்து, திருைைம் ஆன முஸ்லீம் கபண்ெளின் உரிமைெமளப் பாதுொக்ெ இந்ே அவசரச் சட்ைம் 

முன்கைாழியப்பட்டுள்ளது. முத்ேலாக் முமறயால் பாதிக்ெப்பட்ைவர்ெளின் சிறுவயது குைந்மேெமளப் 
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பாதுொத்ேல், வாழ்வாோரத் கோமெ கபறுேல் ஆகிய உரிமைெள் கிமைக்ெவும் இந்ே அவசரச் சட்ைம் 

பிறப்பிக்ெப்படுகிறது. 

II. இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் (ெட்டதிருத்ேம்) இரண்டாம் அவெரச் ெட்டம் 

பிரேைர் திரு ெதரந்திர தைாடி ேமலமையில் ெமைகபற்ற ைத்திய அமைச்சரமவ கீழ்க்ொணும் ஆதலாசமனெளுக்கு 

ஒப்புேல் வைங்கியுள்ளது. 

“இந்திய ைருத்துவக் ெவுன்சில் (திருத்ே) இரண்ைாம் அவசரச் சட்ைம், 2019” எனும் அவசரச் சட்ைத்மேப் 
பிறப்பித்ேல் ஏற்ெனதவ பிறப்பிக்ெப்பட்ை அவசரச் சட்ைத்மே ைாற்றுவேற்ொெ ொைாளுைன்றத்தில் ோக்ெல் 

கசய்யப்பட்டு நிலுமவயில் உள்ள  இந்திய ைருத்துவக் ெவுன்சில் (திருத்ே) ைதசாோ 2018-ல் தேமவப்படும் 

அதிொரபூர்வைான திருத்ேங்ெமளக் கொண்டு வருேல். 

பயன்கள்:- 

ொட்டின் ைருத்துவக் ெல்விமய நிர்வகிப்பதில்  கவளிப்பமைத்ேன்மைமயயும், கபாறுப்புத்ேன்மைமயயும், 

ேரத்மேயும் உறுதி கசய்வேற்ொெ, இந்திய ைருத்துவக் ெவுன்சில் சட்ைம், 1956-ன் 10-ஏ பிரிவின் கீழ், ைத்திய 

அரசின் அதிொரங்ெமளக் கொண்டு, ஏற்ெனதவ பிறப்பிக்ெப்பட்டுள்ள அவசரச் சட்ைத்தில் இைம் கபற்றிருக்கும் 

அம்சங்ெமளத் கோைர்ந்து ெமைமுமறப்படுத்ே  இந்திய ைருத்துவக் ெவுன்சிலுக்கு ஈைாெ நியமிக்ெப்பட்டிருக்கும் 

ெவர்னர்ெள் குழு கசயல்பை இந்ே ஆதலாசமன வழி வகுக்கிறது. 

III. நிறுவனங்கள் (ெட்டதிருத்ேம்) இரண்டாம் அவெரச் ெட்டம் 

நிறுவனங்ெள் (2-வது திருத்ே) அவசரச் சட்ைம் 2019-ஐ பிறப்பிக்ெ பிரேைர் திரு ெதரந்திர தைாடி ேமலமையிலான 

ைத்திய அமைச்சரமவ இன்று ஒப்புேல் அளித்ேது.  இந்ே அவசரச் சட்ைத்திற்கு பதிலாெ ொைாளுைன்றத்தில் ஒரு 

ைதசாோமவ ோக்ெல் கசய்யவும் ஒப்புேல் அளிக்ெப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்ெள் சட்ைம் 2013-ன்கீழ், வரும் 

குற்றங்ெமள ஆய்வு கசய்ே குழுவின் பரிந்துமரெளின் அடிப்பமையில் இந்ே ஒப்புேல் அளிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

நிறுவனங்ெள் நிர்வாெத்தில் உள்ள சிக்ெலான இமைகவளிெமள சரிகசய்யவும், நிறுவனங்ெள் சட்ைம் 2013-ல் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள ெட்ைமைப்மப ெமைமுமறப்படுத்ேவும் இது உேவும். 

IV. கட்டுப்பாடற்ற ளவப்புத் திட்டங்களை ேளட செய்யும் ெட்டத்திருத்ேம் 2019 

  

நியமனங்கள் 

கொல்ெத்ோ தபாலீஸ் ஆமையராெ அனுஜ் சர்ைா  நியமிக்ெப்பட்ைார். 
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சமாளபல் செயலிகள் 

 சோளலதபசி ெட்ட டாஷ்தபார்டு & நியாய பந்து (ப்தரா தபாதனா) சமாளபல் செயலி 

கோமலதபசி சட்ை ைாஷ்தபார்டு தபனல் வைக்ெறிஞருைன் ொகைாளி மூலம் உமரயாை, கோமலதபசி ைற்றும் 

தசட் கசய்ய பயன்படும். நியாய பந்து (ப்தரா தபாதனா) கைாமபல் கசயலி சட்ைப்பூர்வ தசமவெமள 

பயனாளர்ெளுக்கு வைங்குவேற்கு ஒரு வக்கீல் ேன்னார்வலமர பதிவு கசய்வமே எளிோக்கும். 

ேரவரிளெ 

 அளனத்து இந்திய குடிமக்கள் தபாலிஸ் ெர்வீெஸ் கைக்சகடுப்பு 

அமனத்து இந்திய குடிைக்ெள் தபாலிஸ் சர்வீசஸ் ெைக்கெடுப்பு என்று அமைக்ெப்படும் பான்-இந்தியா 
ெைக்கெடுப்மப எடுக்ெ உள்துமற அமைச்செம் தபாலிஸ் ஆராய்ச்சி ைற்றும் வளர்ச்சி பணியெத்மே 

நியமித்துள்ளது. புது தில்லியிலுள்ள கபாருளாோர ஆரய்ச்சிக்ொன தேசிய ெவுன்சிலின் மூலம் இந்ே ஆய்வு 

ெைத்ேப்படும். 

மாநாடுகள் 

 4வது இந்தியா-ஆசியான் எக்ஸ்தபா மற்றும் உச்சி மாநாடு 

வர்த்ேெம், கோழிற்துமற ைற்றும் சிவில் விைானத்துமறக்ொன அமைச்சர் சுதரஷ் பிரபு புது தில்லியில் இந்தியா-

ஆசியான் எக்ஸ்தபா ைற்றும் உச்சி ைாொட்டு 2019-ஐ துவக்கி மவத்ோர். 

4 வது இந்தியா ஆசியான் எக்ஸ்தபா ைற்றும் உச்சி ைாொடு இந்திய ைற்றும் ஆசியான் வணிெ நிறுவனங்ெமள 

கூட்ைாெ இமைந்து பிராந்திய ைதிப்பீட்டு சங்கிலிெளாெ ஒருங்கிமைத்து, பரஸ்பர வர்த்ேெம் ைற்றும் முேலீட்மை 

ஊக்குவிக்கும். பிப்ரவரி 21 முேல் புது கைல்லியிலிருந்து பி.ஆர்.சி.சி.ஐ-மய ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 தேசிய சுற்றுலா ஆதலாெளனக் குழுவின் 2 வது கூட்டம் (NTAC) 

என்.டி.ஏ.சி சுற்றுலாத்துமற அமைச்செத்தின் சிந்ேமன அமைப்பாெ கசயல்படுகிறது ைற்றும் பல்தவறு சுற்றுலா 

கோைர்பான கொள்மெ விஷயங்ெளில் அரசாங்ெத்மே அறிவுறுத்துகிறது. 

ஸ்ரீ தெ.தெ. அல்தபான்ஸ், ைத்திய சுற்றுலாத்துமற அமைச்சர், குெராத்தின் கெவடியாவில் உள்ள, ‘ஒற்றுமை 

சிமல’யில் ைறுசீரமைக்ெப்பட்ை தேசிய சுற்றுலா ஆதலாசமன ெவுன்சில் (NTAC) 2 வது கூட்ைத்திற்கு ேமலமை 

ோங்கினார்.  
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பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

முேல் ட்தரான் ஒலிம்பிக்ஸ் தபாட்டி 

தயலா ங்ொ, கபங்ெளூருவில் ெமைகபற்ற ஏதரா-இந்தியா 2019ல் முேல் ட்தரான் ஒலிம்பிக் தபாட்டியில் 

ஆளில்லா பறக்கும் விைானங்ெளுைன் சிறப்பாெ ெமைகபற்றது. 

தீம் :- ஒரு பில்லியன் வாய்ப்புகளுக்கான ஓடுேைம். 

 

ஏதரா இந்தியா 2019  

இந்திய ராணுவத்துமற சார்பில் 2 ஆண்டுெளுக்கு ஒருமுமற சர்வதேச விைான ெண்ொட்சி கபங்ெளூருவில் 

ெைத்ேப்பட்டு வருகிறது.  

கபங்ெளூரு எல ங்ொ விைானப்பமை ேளத்தில் 12-வது சர்வதேச ஏதராஸ்தபஸ் ெண்ொட்சி ைற்றும் பாதுொப்பு 

ெண்ொட்சி ஏதரா இந்தியா 2019-ஐ பாதுொப்பு ைந்திரி நிர்ைலா சீோராைன் திறந்து மவத்ோர். 

  

 
 

Date  :  22 to 25 Feb 2019 

விளையாட்டு செய்திகள்  

 

இந்தியா Vs இங்கிலாந்து ஒருநாள் தபாட்டி 

மும்மப வான்ெதை மைோனத்தில் மூன்று தபாட்டிெள் கொண்ை ஒருொள் கோைரின் முேல் ஆட்ைத்தில் இந்தியா 

66 ரன்ெள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்மே வீழ்த்தியது . 
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பி.சி.சி.ஐ.யின் குளறதீர் அதிகாரி- நீதிபதி டி.தக. செயின் 

ைாநில கிரிக்கெட் சங்ெங்ெளுைனான வீரர்ெள் கோைர்பான நிதி பிரச்சிமனெள் ைற்றும் பிரச்சிமனெள் கோைர்பான 

குமறெமள நீக்ெ பி.சி.சி.ஐ.யின் குமறதீர் அதிொரி பேவிக்கு சுப்ரீம் தொர்ட்டின் முன்னாள் நீதிபதி டி.தெ. கெயின் 

நியைனம் கசய்யப்பட்ைார். 

ெர்வதேெ ஷூட்டிங் விளையாட்டு கூட்டளமப்பு (ISSF) உலக தகாப்ளப 

புதுடில்லி சர்வதேச ஷூட்டிங் விமளயாட்டு கூட்ைமைப்பு (ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப்) உலெக் தொப்மப தபாட்டியில் 

கபண்ெள் 10 மீட்ைர் ஏர் மரபிள் நிெழ்ச்சியின் இறுதி சுற்றுக்கு இந்தியாவின் அபுர்வி சண்தைலா ேகுதி கபற்றார். 

10 மீட்டர் ஏர் ளரபிள் தபாட்டி  

புது தில்லியில் உள்ள ைாக்ைர் ெர்னி சிங் ஷூட்டிங் தரஞ்சில் கபண்ெள் 10 மீட்ைர் ஏர் மரபிள் நிெழ்ச்சியில் அபூர்வி 

சந்தீலா ேங்ெ பேக்ெம் கவன்றார். 

இது 2019 ஆம் ஆண்டு ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் உலெக் தொப்மபயின் இந்தியாவின் முேல் பேக்ெம் ஆகும். இறுதி 

ஆட்ைத்தில் 252.9 புள்ளிெள் கபற்றேன் மூலம் அவர் ஒரு புதிய உலெ சாேமன பமைத்ோர். 

2 வது ஒருநாள் தபாட்டி - சபண்கள் அணி  

மும்மபயில் ெைந்ே ஒருொள் சர்வதேச தபாட்டியில் இந்திய கபண்ெள் அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் 

இங்கிலாந்து அணிமய வீழ்த்தி  கவற்றி கபற்றது. 

மக்ரான் தகாப்ளப குத்துச்ெண்ளட 

ஈரான் சப ாரில் ெமைகபறும் ைக்ரான் தொப்மப குத்துச்சண்மைதபாட்டியில் ொைன்கவல்த் தபாட்டியில் 

கவள்ளிப் பேக்ெம் கவன்ற ைணீஷ் கெௌஷிக் (60 கிதலா), முன்னாள் தேசிய சாம்பியன் துரிதயாோன் சிங் தெகி (69 

கிதலா), தராஹித் தைாக்ெஸ் (64 கிதலா) ஆகிதயார் அமரயிறுதிக்கு முன்தனறினர். 

  

 

 

 

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


 
    

 

முக்கியமான நாட்கள் 

  

பிப்ரவரி 22 – உலக சிந்ேளன தினம் 

2019ற்ொன உலெ சிந்ேமன தினம் 1909 முேல் பிப்ரவரி 22ந் தேதி முன்னணி வகித்ே கபண்ெள் குழுவிற்கு 

அர்ப்பணிக்ெப்படுவேற்ொெ அனுசரிக்ெப்படுகிறது. 

146 ொடுெளில் உள்ள கபண் சாரைர்ெள் ைற்றும் கபண் வழிொட்டிெள் உலெ சிந்ேமன தினத்மே 

கொண்ைாடுகின்றன.  

  

அறிவியல் செய்திகள்  

  

உலகின் மிகப் சபரிய தேனீ 

உலகின் மிெப்கபரிய தேனீ, ஒரு கபரிய பூச்சி, கிட்ைத்ேட்ை ைனிேனின் அளவு உள்ள இந்ே இனம் 

இந்தோதனசியாவின் கோமலதூர பகுதியிலிருந்து சுைார் 40 ஆண்டுெளுக்கு பிறகு ெண்டுபிடிக்ெப்பட்ைது . IUCN 

சிவப்பு பட்டியல் தேனீ “பாதிக்ெப்பைக்கூடியது” என்று பட்டியலிடுகிறது. 

காலவளரயற்ற  அவெரகால நிளல 

சூைான் அதிபர் ஓைர் அல் பஷீர், ொடு முழுவதிலும் ேனது அமைச்சரமவ ைற்றும் உள்ளூர் அரசாங்ெங்ெமள 

ெமலத்து ொலவமரயற்ற அவசரொல நிமலமய அறிவித்ோர். 

மக்கைளவத் தேர்ேலில் பிக் அப் டிராப் வெதி 

ைொராஷ்டிராவில், ைாநில தேர்ேல் ஆமையம் வரவிருக்கும் ைக்ெளமவத் தேர்ேலில் ஊனமுற்றவர்ெள் 

வாக்ெளிப்பேற்கு வசதியாெ பிக் அப் டிராப் வசதிமய ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

தேசிய தபார் நிளனவுச் சின்னம் 

ேமலெெர் கைல்லியில் உள்ள இந்தியா தெட் அருகில் 40 ஏக்ெர் பரப்பளவில் தேசிய தபார் நிமனவுச் சின்னம் 

அமைக்ெப்பட்டுள்ளது. இேமன பிரேைர் தைாடி பிப்ரவரி 25 அன்று   திறந்து மவத்ோர்.  
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சுேந்திரத்திற்கு உயிர் தியாெம் கசய்ே வீரர்ெள் முேல் ொட்டிற்ொெ ராணுவத்தில் வீரைரைம் அமைந்ே வீரர்ெள் வமர 

25,942 தபரின் கபயர்ெள் அங்குள்ள ெல்கவட்டில் கபாறிக்ெப்பட்டுள்ளன. இங்கு மைய ைண்ைபம் 4 சக்ெரங்ெளின் 

மீது அமைக்ெப்பட்டுள்ளது.  

முேல் சக்ெரத்தின் கபயர் ‘அைர் சக்ரா’. இதில் தபாரில் உயிர்நீத்ே ராணுவ வீரர்ெளுக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் 

வமெயில் ஒரு அமையா கெருப்பு அமைக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இரண்ைாவது சக்ெரத்தின் கபயர் ‘வீர்ோ சக்ரா’. இந்ேச் சக்ெரத்தில் 6 கவண்ெல சிமலெள் உள்ளன. அத்துைன் இதில் 

தபார்ொலங்ெளில் தைற்கொள்ளப்பட்ை ெைவடிக்மெெள் சித்திரைாெ பதிக்ெப்பட்டுள்ளன. 

முன்றாவது சக்ெரத்தின் கபயர் ‘தியாக் சக்ரா’. இது கிராமனட் கசங்ெற்ெளால் அமைக்ெப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள 

கசங்ெலில் சுேந்திரத்திற்குப் பிறகு உயிர் தியாெம் கசய்ே வீரர்ெளின் கபயர்ெள் கபாறிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

ொன்ெவது சக்ெரத்தின் கபயர் ‘ரக்க்ஷாக் சக்ரா’. இச்சக்ெரம் ைற்ற மூன்று சக்ெரங்ெமள சுற்றியுள்ளது. தைலும் இதில் 

600 ைரங்ெள் உள்ளன. அமவ அமனத்தும் ொட்டிற்ொெ எல்மலயில் பாதுொப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ராணுவ 

வீரர்ெமள குறிக்கும் வமெயில் அமைக்ெப்பட்டுள்ளது. 

இது ராணுவத்தின் 4 விேைான முக்கியத்துவத்மேக் குறிக்கிறது. இேன் மையத்தில் உள்ள ைற்கறாரு சக்ெரத்தின் மீது 

15.5 மீ உயரம் கொண்ை அமையா விளக்கு ஒன்று அமைந்துள்ளது. இது எங்கிருந்து பார்த்ோலும் கேரியும் 

வண்ைம் அமைக்ெப்பட்டுள்ளது. இமவ கிராமனட்ைால் உருவாக்ெப்பட்டுள்ளது. இேமனச் சுற்றி தபார் 

திறன்ெமளக் குறிக்கும் 600 கிதலா முேல் 1000 கிதலா வமரயிலான 6 கவண்ெல சக்ெரங்ெள் உள்ளன. மூன்று 

புறமும் சூைப்பட்ை ரக்ஷா சக்ெரம் அமைந்துள்ளது. 

இதில் 600க்கும் தைலான ைரங்ெள் ெைப்பட்டுள்ளன. இது சுவர் தபால் ொட்மைக் ொக்கும் வீரர்ெமள 

உைர்த்துகிறது. இனி வரும் ொலங்ெளில் ராணுவ நிெழ்ச்சிெள் அமனத்தும் இந்ே நிமனவுச் சின்னத்தில் 

ெைத்ேப்படும்.  

தினசரி ைாமல தெரங்ெளில் கசயற்மெ ஒலி ொட்சிெள், ெமைபயை பகுதிெள் அமைந்துள்ளன. பரம்வீர் சக்ரா 

விருது கபற்ற 21 வீரர்ெளின் நிமனவு சின்னங்ெளும் அமைந்துள்ளன.  

தேசிய வடிவளமப்பு ளமயம்  (NID) 

2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி ைாேம் 22 ஆம் தேதி புது கைல்லியிலிருந்து வீடிதயா ொன்கபகரன்ஸ் ைாொட்டில் 

அஸ்ஸாம் ைாநிலத்தில் தொர்ெட் ைற்றும் ைத்தியபிரதேச தபாபாலில் தேசிய வடிவமைப்பு மையத்மே (NID) 
ைத்திய வர்த்ேெ ைற்றும் கோழில்துமற ைற்றும் சிவில் விைான தபாக்குவரத்து துமற அமைச்சர் சுதரஷ் பிரபு திறந்து 

மவத்ோர். 
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இரு நிறுவனங்ெளும் கோழில் ைற்றும் உள்ொட்டு வர்த்ேெ தைம்பாட்டுத் திமைக்ெளத்தின் கீழ் ேன்னாட்சி 

நிறுவனங்ெள் (DPIIT) ஆகும். 

ெப்பானில் ஆக்கிஹிட்தடா தபரரெர்  ஆட்சி 

ெப்பானில், ஆக்கிஹிட்தைாவின் தபரரசரின் 30 ஆண்டுொல ஆட்சிமய கொண்ைாை தைாக்கிதயாவில் ஒரு விைா 

ெமைகபற்றது. ஆக்கிஹிட்தைா தபரரசர் ஏப்ரல் 30 அன்று பேவி விலகுவார். 

இளவரசர் ெருஹிட்தைாவின் ஆட்சி தை 1 அன்று அமைக்ெப்பட்டுள்ளது. 

  

மாநாடுகள் 

  

மத்திய ஒப்புேல் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் 43 வது கூட்டம் 

புதுகைல்லி, ைத்திய ஒப்புேல் ைற்றும் ெண்ொணிப்பு குழுவின் ேமலவரும், ைத்திய வீட்டு வசதி ைற்றும் ெெர்ப்புற 

விவொரங்ெள் துமற கசயலாளருைான துர்ொ சங்ெர் மிஸ்ரா ேமலமையில் 43–வது கூட்ைம் கைல்லியில் தெற்று 

ெைந்ேது.  

ெெர்ப்புற ஏமைெளின் ெலனுக்ொெ 560695 வீடுெமள நிர்ைாணிப்பேற்கு வீட்டுவசதி ைற்றும் ெெர்ப்புற விவொர 

அமைச்செம்  பிரோன் ைந்திரா அவாஸ் தயாெனா (ெெரம்) திட்ைத்தின் கீழ் ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

பிரேை ைந்திரி அவாஸ் தயாெனா என்ற திட்ைத்தின் கீழ் வீடுெள் இல்லாே ஏமை ைக்ெளுக்கு 2022–ம் ஆண்டுக்குள் 

1 தொடி வீடுெள் ெட்டித்ேருவது என ைத்திய அரசு திட்ைமிட்டு உள்ளது. 

ைத்திய ெெர்ப்புற ைற்றும் ெண்ொணிப்பு குழுவின் 43 வது கூட்ைத்தில் ஒப்புேல் அளிக்ெப்பட்ைது. ேற்தபாது 

இத்திட்ைத்தின் கீழ், 79 லட்சத்திற்கும் அதிெைான வீடுெளுக்கு ஒப்புேல் அளிக்ெப்பட்டுள்ளது. 

ளரசிங் இந்தியா உச்சி மாநாடு 2019 

பிரேைர் ெதரந்திர தைாடி புது தில்லியில் மரசிங் இந்தியா உச்சி ைாொடு 2019 இல் பிரோன உமரமய 

வைங்கினார்.ொட்டின் மிெப்கபரும் மீடியா கெட்கவார்க்ொன நியூஸ் 18 , இரண்ைாம் ஆண்ைாெ மரசிங் இந்தியா 

ைாொட்மை ஒருங்கிமைக்கிறது.  
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புல்வாைா ோக்குேல் கொடூரம், வருகிற ொைாளுைன்றத் தேர்ேல் என ொட்டின் முக்கிய ெைப்புெமள முன்மவக்கும் 

வமெயில் ‘அரசியமலயும் ோண்டி: ொட்டின் முக்கியத்துவம்’ விளக்கும் ‘Beyond Politics: Defining National 

Priorities’ ைாொடு ெமைகபற உள்ளது. 

தீம்:- “Beyond Politics: Defining National Priorities”. 

4 வது உலகைாவிய டிஜிட்டல் சஹல்த் பார்ட்சனர்ஷிப் உச்சி மாநாடு 

புதுடில்லியில் 4 வது உலெளாவிய டிஜிட்ைல் க ல்த் பார்ட்கனர்ஷிப் உச்சி ைாொட்மை சுொோர ைந்திரி 

தெ.பி.ெைா துவக்கினார். டிஜிட்ைல் ெருவிெமளப் பயன்படுத்துவேன் மூலம், திறம்பை கசயல்படுத்துேல் ைற்றும் 

ெண்ொணித்ேல் ஆகியவற்மற அடிப்பமையாெ கொள்வதில்  இந்ே திட்ைம் முேன்மையாெ உள்ளது . 

மகளிர் சோழில் முளனதவார் தமம்பாட்டிற்கான முேலாவது கூட்டம் 

மைக்தரா, சிறு ைற்றும் ெடுத்ேர கோழில்துமறயின் அமைச்சு,MSME, மும்மபயில், “ைெளிர் கோழில் முமனதவார் 

2019 நிதியளித்ேல் ைற்றும் கபண்ெமள தைம்படுத்துேல்” ஆகியவற்றிற்க்ொெ ஒரு கூட்ைத்மே ஏற்பாடு கசய்ேது. 

எஸ்.சி. / எஸ்டி கோழில் முமனதவார் சார்பாெ ஒரு துமை சுற்றுச்சூைமல உருவாக்குவேற்கு இலக்ொெக் கொண்ை 

MSME அமைச்சின் தேசிய SC-ST Hub திட்ைத்தின் கீழ் இந்ே ைாொடு ெைத்ேப்படுகிறது. 

  

திட்டங்கள் 

  

ளவரஸ் சஹபளடடிளை அகற்ற தேசிய திட்டம் 

ைத்திய சுொோர அமைச்சர் அஸ்வினி குைார் கசௌதப மவரஸ் க பமைடிமஸ அெற்றுவேற்ொன ஒரு தேசிய 

திட்ைத்மே அறிமுெப்படுத்தினார், இது ஒரு முக்கிய கபாது சுொோர பிரச்சமனயாெ அங்கீெரிக்ெப்பட்ைது. 2030 

ஆம் ஆண்டுக்குள் க பமைடிஸ் சி மய ொட்டிலிருந்து நீக்குவது ைற்பிரேைர் ெதரந்திர தைாடி பிரேைர், பிரோன் 

ைந்த்ரி கிசான் சம்ைன் நிதி திட்ைத்மே (PM-KISAN) தொரக்பூரில் இருந்து கோைங்கினார். முேல் ேவமையில் 

2,000 ரூபாய் தெரடியாெ தேர்ந்கேடுக்ெப்பட்ை பயனாளிெளின் வங்கிக் ெைக்கில் வரவு மவக்ெப்படும்.றும் 

க பமைடிமஸ எதிர்த்து தபாராடுவது இந்ே திட்ைத்தின் தொக்ெம் ஆகும். 
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சுொோர அமைச்சர்,க பமைடிஸ், WHO கேன்கிைக்கு ஆசியா பிராந்தியத்தின் ெல்கலண்ை தூேரான அமிோப் 

பச்சன், முன்னிமலயில் மும்மபயில் மவரல் க பமைடிஸ் அெற்ற தேசிய திட்ைம் என்ற தேசிய ெைவடிக்மெ 

திட்ைத்மே கோைங்கினார். 

பிரோன் மந்த்ரி கிொன் ெம்மன் நித்தி (PM-KISAN) 

உத்ேரப்பிரதேச ைாநிலம் தொரக்பூரில் பிரேைர் ெதரந்திர தைாடி பிரேைர், பிரோன் ைந்த்ரி கிசான் சம்ைன் நிதி 

திட்ைத்மே (PM-KISAN) கோைங்கினார்.  

ொடு முழுவதும் சிறு விவசாயிெளுக்கு ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாய் வைங்கும் திட்ைத்மே, மெயைக்ெ ைடிக்ெணினி 

மூலம் டிஜிட்ைல் முமறயில்  பிரேைர் தைாடி கோைங்கி மவத்ோர்.  

பிரோன் ைந்திரி கிசான் சம்ைான் நிதி திட்ைம் என கபயரிைப்பட்ை இத்திட்ைத்தின் கீழ் இரண்டு க க்தைருக்கு 

குமறவாெ நிலம் மவத்திருக்கும் விவசாயிெளுக்கு ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுேவி வைங்ெப்படும் என்று 

ைத்திய அரசு இமைக்ொல பட்கெட்டில் அறிவித்ேது.இத்திட்ைத்தின்கீழ் ொடு முழுவதும் 12 தொடி விவசாயிெள் 

பயன்கபறுவார்ெள். 

இந்ே கோமெ 3 ேவமைெளாெ ேலா 2 ஆயிரம் ரூபாய் வீேம் விவசாயிெளின் வங்கிக் ெைக்கில் தெரடியாெ 

கசலுத்ேப்படும் என்றும், டிசம்பர் ைாேத்தில் இருந்து ெைக்கிைப்பட்டு முேல் ேவமைத் கோமெ வைங்ெப்படும் 

எனவும் அறிவிக்ெப்பட்டிருந்ேது. 

  

விருதுகள் 

  

சிதயால் அளமதிப் பரிசு  

1990ல் சிதயாலில் ெமைகபற்ற ஒலிம்பிக் விமளயாட்டுப் தபாட்டிெளின் நிமனவாெ சிதயால் அமைதி விருது 

கொடுக்ெப்பட்டு வருகிறது. ஐ.ொ. முன்னாள் கசயலர் தொபி அன்னன், கெர்ைன் பிரேைர் ஏஞ்சலா கைர்க்ெல் 

ஆகிதயாருக்கு இந்ே விருது வைங்ெப்பட்டுள்ளது. இந்நிமலயில் இவ்விருமே கபறும் முேல் இந்தியர் ெதரந்திர 

தைாடி என்பதும் குறிப்பிைத்ேக்ெது.  

சர்வதேச ஒத்துமைப்புக்கு பங்ெளிப்பு ைற்றும் உலெப் கபாருளாோர வளர்ச்சிமய ஊக்குவிப்பேற்ொெ 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்ொன சிதயால் அமைதிப் பரிமச இந்தியப் பிரேைர் ெதரந்திர தைாடி கபற்றார். இந்ே விருது சிதயாலில் ஒரு 

கபரும் விைாவில் சிதயால் அமைதி பரிசு அமைப்பால் வைங்ெப்பட்ைது. 
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ெைந்ே ஆண்டு அக்தைாபர் ைாேம் 24ம் தேதி பிரேைர் தைாடிக்கு சிதயால் அமைதி விருமே கேன் கொரியா 

அறிவித்ேது. விருது குறித்து விளக்ெைளித்ே கேன் கொரியா, ஏமை- பைக்ொரர் இமையிலான சமூெ ைற்றும் 
கபாருளாோர வித்தியாசத்மேக் குமறத்ேேற்ொெவும் உலெ அமைதிக்ொெப் பங்ொற்றியேற்ொெவும் இந்தியப் 

பிரேைர் தைாடிக்கு 2018-ம் ஆண்டுக்ொன சிதயால் அமைதி விருது அறிவிக்ெப்படுவோெ கேரிவித்ேது. 

ஆஸ்கார் விருதுகள் 2019 

91வது ஆஸ்ெர் திமரப்பை விருது விைா அகைரிக்ொவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ெெரில் ைால்பி திதயட்ைரில் 

தொலாெலைாெ ெமைகபற்றது.  

ஆஸ்ெர் விருதுெள் அறிவிக்ெப்பட்ைதில் முேலில் சிறந்ே துமை ெடிமெக்ொன ஆஸ்ெர் விருமே "இஃப் பீல் ஸ்ட்ரீட் 

குட் ைாக்" பைத்திற்ொெ கரஜினா கிங் கபற்றுக்கொண்ைார். 

இதில் சிறந்ே ஆவைப்பைத்திற்ொன ஆஸ்ெர் விருமே 'ஃபிரீ தசாதலா(FreeSolo)' பைத்திற்ொெ எலிசகபத் சாய் 

வசர்க லி, ஜிம்மி சின், இவான் த ஸ் ைற்றும் ஷானன் டில் ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே ஒப்பளனக்கான விருது: 'மவஸ்' பைத்திற்ொெ அதில் பணியாற்றிய கிதரக் தெனம், தெட் பிஸ்தொ ைற்றும் 

தபட்ரிசியா கை ானி ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே ஆளட வடிவளமப்பாைருக்கான விருது:  'பிளாக் தபந்ேர்' பைத்திற்ொெ ரூத் ொர்ட்ைருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

அதே பைம் ேயாரிப்பு வடிவமைப்புக்ொெ இரண்ைாவது ஆஸ்ெர் விருமேப் கபற்றது. 

சிறந்ே ஒளிப்பதிவுக்கான விருது: 'தராைா' பைத்திற்ொெ அல்ஃதபான்தசா குவாரானுக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே ஒலி சோகுப்புக்கான விருது: 'தபாகிமியான் ரஃப்தசாடி' பைத்திற்ொெ ொன் வார் ஸ்ட் ைற்றும் நினா 

 ார்ட்ஸ்தைானுக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே ஒலி சோகுப்புக்கான விருது: 'தபாகிமியான் ரஃப்தசாடி' பைத்திற்ொெ ொன் வார் ஸ்ட் ைற்றும் நினா 

 ார்ட்ஸ்தைானுக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே சவளிநாட்டு படத்திற்கான விருது: கைக்சிதொ ொட்டின் 'தராைா' பைத்திற்ொெ அேன் இயக்குனர் 

அல்தபான்தசா கியுரான் கபற்றுக் கொண்ைார். 

சிறந்ே ஒலி கலளவக்கான விருது: "தபாகிமியான் ரஃப்தசாடி” பைத்திற்ொெ பால் தைஸ்சி, டிம் தெவஜின், ொன் 

தெசலி ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே ஒளிப்பதிவாைருக்கான விருது: அல்தபான்தசா கியுரானுக்கு தராைா பைத்திற்ொெ கபற்றார் 
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சிறந்ே படத்சோகுப்புக்கான விருது:  'தபாகிமியான் ரஃப்தசாடி' பைத்திற்ொெ ொன் ஓட்தைனுக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

துளை நடிகருக்கான விருது: கிரீன் புக் பைத்திற்ொெ ெடிெர் ைக ர்ஷாலா அலிக்கு வைங்ெப்பட்ைது.   

சிறந்ே அனிதமஷன் படத்திற்கான விருது: 'ஸ்மபைர் தைன் - இன்டு ே ஸ்மபைர் கவர்ஸ்' பைத்திற்ொெ பாப் 

கபர்சிகசட்டி, பீட்ைர் ராம்தச, ராட்னி தராத்தைன், பில் லார்ட், கிறிஸ்தைாபர் மில்லர் ஆகிதயாருக்கு 

வைங்ெப்பட்ைது.  

சிறந்ே அனிதமஷன் குறும்படத்திற்கான விருது: பாதவா பைத்திற்ொெ தைாமி ஷீ, கபக்கி நீதைன்-ொப் 

ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது.  

சிறந்ே பாடலுக்கான ஆஸ்கர் விருது: ஸ்ைார் இஸ் பார்ன் பைத்தில் வரும் "தஷதலா" பாைலுக்ொெ தலடி ெொ, 

ைார்க் ரான்சன், அந்தோணி கராசாகைண்தைா, ஆண்ட்ரூ மவயாட் ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது 

சிறந்ே திளரக்களேக்கான விருது: "கிரீன் புக்" பைத்திற்ொெ நிக் வல்தலகலாங்ொ, பிரியான் கியூரி, பீட்ைர் ஃபாகரலி 

ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே ளலவ் ஆக்ென் குறும்படத்திற்கான விருது: "ஸ்கின்" பைத்திற்ொெ மெ தெட்டிவ், தெமி தர நியூதைன் 

ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே விஷுவல் எஃசபக்ட்ஸ்க்கான விருது: "ஃபர்ஸ்ட் தைன்" பைத்திற்ொெ பால் லாம்கபர்ட், இயான்  ண்ைர், 

டிரிஸ்ைன் மைல்ஸ், தெ.டி.ஸ்ச்வாம் உள்ளிட் 4 தபருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே பின்னணி இளெக்கான விருது: "பிளாக் தபந்ேர்" பைத்திற்ொெ லுட்விக் கொரான்சன்னுக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

வசூலில் சாேமன பமைத்ே "பிளாக் தபந்ேர்" பைத்துக்கு ஏற்ெனதவ, சிறந்ே ஆமை வடிவமைப்பு, ேயாரிப்பு 

வடிவமைப்பு என இரு விருதுெமள கவன்றுள்ளது. இதுவமர 3 ஆஸ்ெர் விருதுெள் கிமைத்துள்ளன.  

சிறந்ே ேழுவல் திளரக்களேக்கான விருது: "பிளாக் கிளான்ஸ்தைன்" பைத்திற்ொெ சார்லி வாச்கசல், தைவிட் 

ராபிதொவிட்ஸ், கெவின் வில்தைாட், ஸ்மபக் லீ ஆகிதயாருக்கு வைங்ெப்பட்ைது. 

சிறந்ே படத்திற்கான ஆஸ்கர் விருது: சிறந்ே பைைாெ "கிரீன் புக்" தேர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பைத்திற்கு 

ஏற்ெனதவ 2 விருதுெள் வைங்ெப்பட்ை நிமலயில் ேற்தபாது 3-வது விருமே கவன்றுள்ளது. 

சிறந்ே இயக்குநர் விருது: சிறந்ே இயக்குனருக்ொன விருமே தராைா பைத்தின் இயக்குெர் அல்தபான்தசா குவாரன் 

கவன்றுள்ளார். 
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சிறந்ே நடிளகக்கான விருது: தி ஃதபவமரட் பைத்தில் சிறப்பான ெடிப்மப கவளிப்படுத்திய ஒலிவியா தொல்தைன் 

சிறந்ே ெடிமெக்ொன விருமே கவன்றுள்ளார்.   

சிறந்ே நடிகருக்கான விருது: 'தபாகிமியான் ரஃப்தசாடி' என்ற திமரப்பைத்தில் சிறப்பான ெடிப்மப 

கவளிப்படுத்திய ரமி ைாகலக் சிறந்ே ெடிெருக்ொன விருமே கவன்றுள்ளார்.  

சிறந்ே பாடலுக்கான விருது: ஸ்ைார் இஸ் பார்ன் பைத்தில் வரும் "தஷதலா" பாைலுக்ொெ தலடி ெொ, ைார்க் 

ரான்சன், அந்தோணி கராசாகைண்தைா, ஆண்ட்ரூ மவயாட் ஆகிதயாருக்கு சிறந்ே பாைலுக்ொன விருது 

வைங்ெப்பட்ைது. 

2018 வீரர் விருது  

ஆண்ெள்  ாக்கி தபாட்டியில் 2018 ஆம் ஆண்டிற்ொன சிறந்ே வீரர் விருதிமன கபற்றவர் ைன்ர்பிரித் சிங். 

ளரசிங் பிதையர் ஆஃப் தி இயர் பரிசு    

மரசிங் பிதளயர் ஆஃப் தி இயர் பரிமச ைெளிர் அணியின் ஸ்ட்மரக்ெர் லால்தரஸ்மியாமி கபற்றார். 

  

சவப்தபார்டல் 

 

ரயில் திரிஷ்டி டாஷ்தபார்டு 

ரயில் கோைர்பான அமனத்து விவரங்ெமளயும் பயணிெள் ைற்றும் கபாதுைக்ெள் அறிந்து கொள்ளும் வமெயில் 

“ரயில் திருஷ்டி” என்ற புதிய இமையேளத்மே ைத்திய ரயில்தவ அமைச்சர் பியூஷ் தொயல் கோைக்கி மவத்ோர்.  

ரயில் திருஷ்டி என்று கோைங்ெப்பட்டுள்ள (https://www.raildrishti.cris.org.in/raildrishti/dashboard.jsp) 

இமையேளத்தில் உைவுமுமற ைட்டுைல்லாது ொட்டில் உள்ள எந்ேகவாரு ரயில் குறித்தும் அறிந்து கொள்ளலாம்.  

  

நியமனங்கள் 

பி.சி.சி.ஐ.யின் குமறதீர் அதிொரியாெ  நீதிபதி டி.தெ. கெயின் நியமிக்ெப்பட்ைார்.  
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ொொலாந்து ைாநிலத்தின் முேல் தலாொயுக்ோவாெ நீதிபதி உைாொத் சிங் நியமிக்ெப்பட்ைார். 

 

 

Date  :  26 to 28 Feb 2019 

 

விளையாட்டு செய்திகள் 

 

ஐஎஸ்எஸ்எப் உலக தகாப்ளப 

புதுடில்லியில் ெமைகபற்ற ெைப்பு ஐ.எஸ்.எஸ்.எப் உலெக் தொப்மப துப்பாக்கிச்சூடு தபாட்டியில் 10 மீட்ைர் ஏர் 
பிஸ்ைல் தபாட்டியில்  ங்தெரி வீரர் கவதரானிொ தைெர் ேங்ெம் கவன்றார். 

தகன்ஸ் ெர்வதேெ ெதுரங்க ஓபன் டிராபி 

சுவிட்சர்லாந்தில் ெமைகபற்ற சதுரங்ெப்தபாட்டியில், இந்திய கிராண்ட்ைாஸ்ைர் அபிஜித் குப்ோ தென்ஸ் சர்வதேச 
சதுரங்ெ ஓபன் டிராபிமய கவன்றார். 

ெனத் செயசூரியா கிரிக்சகட்டில் ேளட 

முன்னாள் இலங்மெ கிரிக்கெட் அணியின் தெப்ைன் சனத் கெயசூரியா கிரிக்கெட்டில் இருந்து இரண்டு 
ஆண்டுெளுக்கு ேமை கசய்யப்பட்டுள்ளார். ஆவைங்ெள் அல்லது பிற கோைர்புமைய ேெவல்ெமள ைமறத்ேல், 
அழித்ேல், விசாரமைமயத் ேமைகசய்ேல் அல்லது ோைேப்படுத்துேல், எதிர்ப்பு ஊைல் ஒத்துமைப்புைன் (ACU) 
விசாரமைக்கு ஒத்துமைக்ெ ைறுத்ேல் என பல பிரிவுெளில் இவர் மீது குற்றம் சுைத்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியா Vs ஆஸ்திதரலியா டி20 சோடர் 

ஆஸ்திதரலியா இந்திய அணிமய 2-0 என்ற ெைக்கில் வீழ்த்தி டி20 கோைமர மெப்பற்றியது. 

சபண்கள் கால்பந்து தகாப்ளப 

துருக்கியில் ெமைகபறும் கபண்ெள் ொல்பந்து தொப்மப தபாட்டியில் இந்தியா உஸ்கபகிஸ்ோனிைம் 0-1 என்ற 
ெைக்கில் தோல்வி அமைந்ேது. 
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ஐஎஸ்எஸ்எப் உலக தகாப்ளப 

கசௌரப் சவுோரி ைற்றும் ைனு தபெர் புது கைல்லியில் ெமைகபற்ற ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப். உலெக் தொப்மபயில் 10 
மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் ெலப்பு பிரிவில் ேங்ெப் பேக்ெம் கவன்றனர். 

 

முக்கியமான நாட்கள் 

 

பதயாசடக்னாலஜி துளறயின் சோடக்க தினம் 

இந்திய அரசின் அறிவியல் ைற்றும் கோழில்நுட்ப அமைச்செத்தின் பதயாகைக்னாலஜி துமற, புது தில்லியில் 
33வது கோைக்ெ தினத்மே கொண்ைாடியது. தீம் – “Celebrating Biotechnology: Building Indian as an 
Innovation Nation”. 

பிப்ரவரி 28 – தேசிய அறிவியல் தினம் 

இயற்பியலாளர் சி வி ராைன் பிப்ரவரி 28 அன்று ராைன் விமளவு ெண்டுபிடித்ேேன் நிமனவாெ தேசிய அறிவியல் 
தினம் அனுசரிக்ெப்படுகிறது. ைக்ெள் ைத்தியில் அறிவியலின் முக்கியத்துவம் ைற்றும் அேன் பயன்பாடு குறித்து 
விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்ேவது இேன் தொக்ெைாகும். தீம் – ‘ைக்ெளுக்ொெ அறிவியல் ைற்றும் அறிவியலுக்ொெ 
ைக்ெள்’. 

உலக செய்திகள் 

 

PRANAM ஆளையம் 

அசாம் முேலமைச்சர் சர்பானந்ே தசாதனாவால் கபற்தறாமர கபாறுப்பாெ பார்த்துக்கொள்ளுேல் ைற்றும் 
கெறிமுமறெள் (PRANAM) ெமிஷன் மூலம் ைாநில அரசு ஊழியர்ெளின் கபற்தறாமரப் பாதுொப்பேற்ொெ ஒரு 
குழுகவான்மற அமைத்ோர். 

இந்ேத் திட்ைம்ெமிஷன் மூலம் அசாம் அரசு ஊழியர்ெள் ேங்ெள் வயோன கபற்தறார் ைற்றும் உைன்பிறந்ே 
திருைைைாொே ைாற்றுத்திறனாளிெமள புறக்ெணிக்ெ இயலாது, அசாம் அரசு ஊழியர்ெள் இவர்ெமள 
புறக்ெணிக்ொைல் இருப்பமே உறுதி கசய்யும். 
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புதிய ரயில்தவ மண்டலம் 

இந்திய ரயில்தவயின் புதிய ைண்ைலைாெ கேற்கு ெைற்ெமர ரயில்தவ இருக்கும். இந்ே புதிய 18வது ரயில்தவ 
ைண்ைலத்தின் ேமலமையிைம் ஆந்திராவின் விசாெப்பட்டினத்தில் அமையும். ேற்தபாது ைத்திய கேற்கு 
ைண்ைலத்தின் கீழ் வரும் குண்ைக்ெல், குண்டூர் ைற்றும் விெயவாைா பகுதிெள் ேற்தபாது புதிய ைண்ைலத்தில் 
இைம்கபற்றுள்ளன. 

இந்திய இரயில்தவ ேற்தபாது 17 ைண்ைலங்ெளாெ பிரிக்ெப்பட்டுள்ளன, அமவ தைலும் துமை பிரிவுெளாெ 
பிரிக்ெப்பட்டு, ஒவ்கவான்றுக்கும் ஒரு ைண்ைல ேமலமையெம் உள்ளது. ேற்தபாது கைாத்ேம் 73 பிரிவுெளும் 
உள்ளன. 

2002-2003ல், ஏழு புதிய ைண்ைலங்ெளும், எட்டு புதிய பிரிவுெளும் உருவாக்ெப்பட்ைன. 

 

மாநாடுகள் 

 

இந்தியா–இத்ோலி கூட்டு ஆளையத்தின் 20 வது அமர்வு 

கபாருளாோர ஒத்துமைப்புக்ொன 20-வது இந்தியா-இத்ோலி கூட்டு ஆமையத்தின் (JCEC) கூட்ைம் 
புதுதில்லியில் கோைங்கியது. இருேரப்பு வர்த்ேெ ஈடுபாட்டிற்ொெ JCEC எனும் நிறுவனம் இரு ொடுெளின் வர்த்ேெ 
ைற்றும் கோழில்துமற அமைச்சர்ெள் ைட்ைத்தில் இந்ே அைர்மவ ெைத்தியது. 

இந்திய ொட்டின் சார்பாெ இந்திய வர்த்ேெ ைற்றும் கோழில்துமற அமைச்சர் சுதரஷ் பிரபு, இரண்டு ொள் அைர்வுக்கு 
ேமலமை ோங்கினார். ெைந்ே இந்திய-இத்ோலியின் 19 வது அைர்வு JCEC, தராமில் 11 -12-தை 2017 அன்று 
ெமைகபற்றது. 

‘ஏவிதயென் கான்க்தைவ் 2019′ 

சிவில் விைானப் தபாக்குவரத்து அமைச்செம் இந்தியாவின் விைானநிமலய அதிொரசமப, AAICLAS ைற்றும் 
இந்திய கோழில் கூட்ைமைப்பு ஆகியவற்தறாடு இமைந்து 2019 ஆம் ஆண்டு ‘ஏவிதயசன் ொன்க்தளவ்’-ஐ புது 
தில்லியில் ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

தீம் :-  Flying for All 
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சவப்ப அளல ஆபத்து குளறப்பு குறித்ே தேசிய ஒர்க்ஷாப் 

தேசிய தபரிைர் மீட்பு தைலாண்மை அமைப்பு (NDMA), 2019ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27-28 ம் தேதி அன்று 
கவப்ப அமல ஆபத்து குமறப்பு குறித்ே இரண்டு ொள் தேசிய ஒர்க்ஷாப் ஒன்மற ெைத்துகின்றது. ைொராஷ்டிரா 
அரசாங்ெத்துைன் இமைந்து ொக்பூரில் இந்ே ஒர்க்ஷாப் ெமைகபற்றது. 

தேசிய மின் – ஆளுளம மாநாடு 

21வது தேசிய மின் - ஆளுமை ைாொடு,  ம ேராபாத்தில் பிப்ரவரி 26 & 27ல் ெமைகபறுகிறது. 

கருப்சபாருள்  :- Technology for Accelerating Development 

 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 

இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆளையம் மற்றும் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் ஒப்பந்ேம் 

இந்தியாவின் உள்ொட்டு நீர்வழி ஆமையம் (IWAI) ைற்றும் இந்தியன் ஆயில் ொர்ப்பதரஷன் லிமிகைட் (IOCL), 
எரிகபாருட்ெளுக்ொன உள்ெட்ைமைப்மப தைம்படுத்துேல், ைசகு எண்கைய், எல்பிஜி, இயற்மெ எரிவாயு ைற்றும் 
தவறு கோைர்புமைய எரிகபாருள் ைற்றும் வாயு தேமவெமள பூர்த்தி கசய்வேற்ொெ ஒரு கூட்டு ஒப்பந்ேத்தில் 
மெகயழுத்திட்ைது. 

இந்தியாவுக்கும் புரூளை ேருெலாமிற்கும் இளடதய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா ைற்றும் புரூமை ேருசலாம் இமைதய புதுதில்லியில் ேெவல் பரிைாற்றம், வரி வசூல் கசய்ய ஒத்துமைப்பு 
(TIEA) வைங்கும் ஒப்பந்ேத்தில் மெகயழுத்திட்ைன. இந்ே ஒப்பந்ேம் மூலம் இரு ொடுெளுக்கும் இமையில் வரி 
விதிப்புெளுக்கு வங்கி ைற்றும் உரிமையாளர் ேெவல் உட்பை ேெவல் பரிைாற்றத்மே வைங்ெ வழிவகுக்கும். 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

QRSAM ஏவுகளை 

ஒடிசா ெைற்ெமர ITR சண்டிபூரில் உள்ொட்டில் ேயாரான அதிதவெ (வான் பாதுொப்பு ஏவுெமை) ஏவுெமைமய 
(QRSAM), பாதுொப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு அமைப்பு (டிஆர்டிஓ) கவற்றிெரைாெ தசாேமன கசய்ேது. 
இரண்டு ஏவுெமைெள் கவவ்தவறு உயரத்திற்கும் நிமலெளுக்கும் தசாதிக்ெப்பட்ைன. 
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விருதுகள் 

காந்தி அளமதி விருது 

• ொந்தி அமைதி விருோனது அஹிம்மச ைற்றும் இேர ொந்திய வழிெளின் மூலம் சமூெ, கபாருளாோர ைற்றும் 
அரசியல் ைாற்றத்மே ஏற்படுத்தும் பணியில் ேங்ெள் பங்ெளிப்மப ஆற்றிய ேனிப்பட்ை ெபர்ெள் ைற்றும் 
நிறுவனங்ெளுக்கு வைங்ெப்படுகின்றது. 

• ைத்திய ெலாச்சார அமைச்செைானது இவ்விருதுெமள வைங்குவேற்ொன பரிந்துமரெமள ஏற்கும் 
கபாறுப்புமைய நிறுவனைாகும். 

• இந்ே விருது முேன்முமறயாெ 1995 ஆம் ஆண்டில் வைங்ெப்பட்ைதில் இருந்து ொன்ொண்டுெளுக்ொன 
விருது கபறுபவர்ெமள அறிவித்ேது இதுதவ முேல் முமறயாகும். 

• இவ்விருோனது 1 தொடி நிதி, சான்றிேழ் ைற்றும் ஒரு மெவிமனப் கபாருள் ஆகியவற்மறக் கொண்டுள்ளது. 
• 2015, 2016, 2017 ைற்றும் 2018-ஆம் ஆண்டிற்ொன ொந்தி அமைதி விருதுக்குப் பின்வரும் அமைப்புெள் 
தேர்ந்கேடுக்ெப்பட்டுள்ளன. 

• கிராைப்புற வளர்ச்சி, ெல்வி, இயற்மெவள தைம்பாடு ஆகியவற்றில் ேனது பங்ெளிப்மப ஆற்றியேற்ொெ 
ென்னியாகுைரியில் உள்ள விதவொனந்ே தெந்திரா 2015-ஆம் ஆண்டிற்ொன ொந்தி அமைதி விருதுக்குத் 
தேர்ந்கேடுக்ெப்பட்டுள்ளது. 

• இந்தியாகவங்கிலும் உள்ள பல மில்லியன் குைந்மேெளுக்கு ைதிய உைவு அளித்ேதில் ேனது பங்ெளிப்மப 
ஆற்றியேற்ொெ அக்சய பாத்திர அறக்ெட்ைமள ைற்றும் ைனிே ெழிவுெமள ைனிேர்ெதள அெற்றுவமே 
ஒழிப்பது ைற்றும் துப்புரவு நிமலமய தைம்படுத்துவதில் ேனது பங்ெளிப்மப ஆற்றியது ஆகியவற்றிற்ொெ 
பணியாற்றிய சுலப் இண்ைர்தெஷனல் என்ற நிறுவனம் ஆகிய இரண்டும் கூட்ைாெ 2016-ஆம் 
ஆண்டிற்ொன ொந்தி அமைதி விருதுக்குத் தேர்ந்கேடுக்ெப்பட்டுள்ளன. 

• இந்தியா முழுவதுைான மிெவும் பிற்படுத்ேப்பட்ை பகுதிெளில், கிராைப்புற தைம்பாடு, பாலின ைற்றும் 
சமூெ சைத்துவம் ஆகியவற்றிற்கு ேனது பங்ெளிப்மப ஆற்றியேற்ொெவும் கிராைப்புற ைற்றும் பைங்குடியின 
குைந்மேெளுக்கு ெல்விமய அளித்ேலில் ேனது பங்ெளிப்மப ஆற்றியேற்ொெவும் ஏெல் அபியான் 
அறக்ெட்ைமள 2017-ஆம் ஆண்டிற்ொன ொந்தி அமைதி விருதுக்குத் தேர்ந்கேடுக்ெப்பட்டுள்ளது. 

• உலகெங்கிலும் ைற்றும் இந்தியா முழுவதிலும் கோழுதொய் ஒழிப்பில் ேனது பங்ெளிப்மப ஆற்றியேற்ொெ 
தயாத ய் சசாொவா 2018-ஆம் ஆண்டிற்ொன ொந்தி அமைதி விருதுக்குத் தேர்ந்கேடுக்ெப்பட்டுள்ளார். 

• இந்ே வருைாந்திர விருோனது ைொத்ைா ொந்தியின் 125-வது பிறந்ே தினத்தின் நிமனவாெ இந்திய 
அரசாங்ெத்ோல் 1995-ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்ேப்பட்ைது. 

தேசிய மின்–ஆளுளம விருதுகள் 2019 

பிரேை ைந்திரி அலுவலெத்தின் ைாநில அமைச்சர் ைாக்ைர் ஜிதேந்திர சிங் புது தில்லியில் 2019 தேசிய மின்-
ஆளுமைக்ொன விருதுெமள வைங்கினார். மின்-ஆளுமைத் திட்ைங்ெமள கசயல்படுத்துவதில் சிறந்து 
விளங்குவேற்ொெ ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இந்ே விருது வைங்ெப்படுகிறது. 
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ொந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் விருது 

• சாந்தி ஸ்வரூப் பட்ொெர் விருது இந்தியாவில் ேங்ெள் ஆராய்ச்சி ைற்றும் தைம்பாட்டு பணிமய கெௌரவிக்ெ 
இளம் விஞ்ஞானிெள் ைற்றும் கபாறியியலாளர்ெளுக்கு வைங்ெப்படும் மிெ உயரிய தேசிய அங்கீொரம் 
ஆகும். 

• 1957 ஆம் ஆண்டு முேல் அறிவியல் ைற்றும் கோழில் துமற ஆராய்ச்சி ெவுன்சிலின் நிறுவன இயக்குெரான 
ைாக்ைர் சாந்தி ஸ்வரூப் பட்ொெர் நிமனவாெ, சாந்தி ஸ்வரூப் பட்ொெர் விருது வைங்ெப்படுகிறது. 
இந்தியாவில் அறிவியல் ைற்றும் கோழில்நுட்பத்தின் பல்தவறு பிரிவுெளிலும் தைற்கொள்ளப்படும் 
சிறப்பான பணிெமள அங்கீெரிக்கும் வமெயில், ஆண்டுதோறும் இந்ே விருது வைங்ெப்படுகிறது. 

தேசிய இளைதயார் நாடாளுமன்ற விழா 2019 

புதுதில்லி விஞ்ஞான்பவனில் ெமைகபற்ற தேசிய இமளதயார் ொைாளுைன்ற விைா விருதுெள் 2019-ன் நிமறவு 
நிெழ்ச்சியில் பிரேைர்  திரு ெதரந்திர தைாடி பங்தெற்றார். தேசிய இமளதயார் ொைாளுைன்ற விைா 2019க்ொன 
விருதுெமளயும், சான்றிழ்ெமளயும் கவற்றி கபற்றவர்ெளுக்கு அவர் வைங்கினார். 

திட்டங்கள் 

‘ISL அகராதியின் 2 வது பதிப்பு’ 

• சமூெ நீதி ைற்றும் அதிொரைளிப்புத் துமற அமைச்சர் ோவர்சந்த் கெலாட் இந்திய மசமெ கைாழி 
அெராதியின் (ISL – Indian Sign Language) 2-வது பதிப்மப புது தில்லியில் கோைங்கி மவத்ோர். 

• இந்ே அெராதியானது ைாற்றுத் திறன் உமையவர்ெளுக்ொன அதிொரைளிப்புத் துமறயின் கீழ் இயங்கும் 
இந்திய மசமெ கைாழி ஆராய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி மையத்தினால் (ISLRTC – Indian Sign Language 
Research and Training Centre) ஏற்படுத்ேப்பட்ைது. 

• 2011 ஆம் ஆண்டு ைக்ெள் கோமெக் ெைக்கெடுப்பின்படி, இந்தியாவில் 50.71 இலட்சம் ைக்ெள் சரிவர 
ொது தெளாேவர்ெளாெ உள்ளனர். 

• இது ISL-ன் பயன்பாட்மை பரவச் கசய்ேலுக்கு உேவுவமேயும் சரிவர ொது தெளாேவர்ெளுக்கு ெல்வி 
ைற்றும் தவமலவாய்ப்புெளில் சிறந்ேவர்ெளாெ விளங்ெச் கசய்வமேயும் தொக்ெங்ெளாெக் கொண்டுள்ளது. 

ஸ்தரயாஸ் திட்டம் 

ைத்திய ைனிேவள தைம்பாட்டுத் துமற அமைச்சர், கோழிற்துமற கோழிற்பயிற்சி வாய்ப்புெமள வைங்குவேற்ொெ 
கோழிற்பயிற்சி ைற்றும் திறன்ெமள உயர் ெல்வி இமளஞர்ெளிைம் வளர்ப்பேற்ொெ (SHREYAS) திட்ைத்மே 
அறிமுெப்படுத்தினார். 
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அறிவியல் செய்திகள் 

 

சிக்னல்சிப்[SIGNALCHIP] 

4G / LTE ைற்றும் 5G NR ைாைல்ெளுக்ொன இந்தியாவின் உள்ொட்டிதலதய ேயாரான முேல் கசமிெண்ைக்ைர் 
சிப்ஸ் கபங்ெளூமரச் சார்ந்ே அமரக்ெைத்திெள்[கசமிெண்ைக்ைர்] நிறுவனம் சிக்னல்சிப்[SIGNALCHIP] புது 
தில்லியில் கவளியிட்ைது. 

கிரீன்ஹவுஸ் வாயு அகற்றுேல் 

விஞ்ஞானிெள் ொர்பன் மை ஆக்மசமை மீண்டும் நிலக்ெரியாெ ைாற்றியுள்ளனர், இது உலகின் முேல் 
கவற்றியாகும், இது சுத்ேைான ொற்று கிமைக்ெ வழிவகுக்கும். 

ஆஸ்திதரலியாவின் RMIT பல்ெமலக்ெைெ ஆராய்ச்சி அணி ேமலமையில் “ைாற்று பாமே”யில் பாதுொப்பாெ 
நிரந்ேரைாெ ெைது வளிைண்ைலத்தில் உள்ள கிரீன் வுஸ் வாயுமவ நீக்ெ புதிய நுட்பத்மே உருவாக்கினர். 

ொர்பன் பிடிப்பு ைற்றும் தசமிப்பிற்ொன ேற்தபாமேய கோழில்நுட்பம் CO2 ஐ ஒரு திரவ வடிவில் சுருக்ெவும், 
கபாருத்ேைான இைத்திற்கு கொண்டுகசல்லவும் ைற்றும் அது நிலத்ேடியில் உட்கசலுத்துவேற்கும் ெவனம் 
கசலுத்துகிறது. 

நியமனங்கள் 

• மெஜீரியா ெனாதிபதியாெ  முெைது பு ாரி நியமிக்ெப்பட்ைார். 
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