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Athiyaman Team Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : Feb 1st - 4th  Current Affairs.  

 

முக்கியமான நாட்கள் 

  

இந்திய கடல ாரக் காவல் படட  தினம் - பிப்.1 

• கடற்படடயிலிருந்து இந்திய கடலலோரக் கோவல் படட தனியோகக் 
கட்டடைக்கப்பட்டு பிப்.1, 1977-ஆம் ஆண்டுமுதல் செயல்படத் 
சதோடங்கியடத நிடனவுகூரும் வடகயில் ஆண்டுலதோறும் பிப்.1 

கடலலோரக் கோவல்படட தினைோகக் சகோண்டோடப்பட்டு வருகிறது.  
• இந்த ஆண்டு லநோக்கம்  ‘நாங்கள் காப்லபாம்’ 

உ க ஈரநி ங்கள் தினம் (world Wetlands Day) 

• ஈரநிலங்கடைப் போதுகோப்பதன் மூலம் பல்லுயிர் வைங்கள் ைற்றும் 
கலோச்ெோரம் போதுகோக்கப்பட லவண்டும் என்று பிப்ரவரி 2ஆம் லததி 
1971ஆம் ஆண்டில் ஈரோன் நோட்டின் கரீபியன் கடற்பகுதியில் ரோம்ெர் 
என்னுைிடத்தில் ஈரநிலங்கடைப் போதுகோத்தல் ெம்பந்தைோக 
நடடசபற்ற ைோநோட்டில் தீர்ைோனம் சகோண்டுவரப்பட்டது. 

• இதடனக் கருத்தில் சகோண்லட ஒவ்சவோரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 2ஆம் 
லததி அன்று ெர்வலதெ அைவில் இத்தினம் கடடபிடிக்கப்படுகிறது.  

• 2020 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு, ‘ஈரநிலங்கள் ைற்றும் 
பல்லுயிர் சபருக்கம்’ என்பதோகும்.இந்த தினத்தின் டையக்கரு 

“ஈரநி ங்கள் மற்றும் பல்லுயிர்” ஆகும்.  
• The theme for 2020 WWD is “Wetlands and Biodiversity” 

உ க புற்றுலநாய் விழிப்புணர்வு தினம் (world Cancer DAY) 
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• புற்றுலநோய் சதோடர்போன விழிப்புணர்டவ ைக்கைிடம் 
ஏற்படுத்துவதற்கோக 2000-ம் ஆண்டு உலக சுகோதோர நிறுவனம் பிப்.4-ம் 
லததிடய உலக புற்றுலநோய் விழிப்புணர்வு தினைோக அறிவித்தது. 

• உலகைவில் புற்றுலநோய் போதித்த சபண்கள் அதிகமுள்ை நோடுகள் 
பட்டியலில், ெீனோ, அசைரிக்கோவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியோ 
உள்ைது. 

• ைோர்பக புற்றுலநோய், கருப்டப புற்றுலநோயோல் போதிக்கப்படும் சபண்கள் 
அதிகைவில் உயிரிழக்கும் நோடுகைின் பட்டியலிலும் இந்தியோ 2வது 
இடத்தில் உள்ைது. 

• உலக சுகோதோர நிறுவனம் நடப்பு ஆண்டு `I am and I will' (என்னோல் 
முடியும்) என்ற பிரகடனத்துடன் புற்றுலநோய் 
விழிப்புணர்வுநடவடிக்டககடை லைற்சகோண்டுள்ைது.  

This year's theme for world cancer day is – I am and I will  

விடையாட்டு சசய்திகள்  

  

தங்க மங்டக சாம்பியன்ஷிப் லபாட்டி  

• சுவடீன் நோட்டில் உள்ை லபோரஸ் நகரில் தங்க ைங்டக 
ெோம்பியன்ஷிப் நடடசபற்றது. 75 நோடுகடைச் லெர்ந்த அணிகள் 
கலந்து சகோண்ட இந்தத் சதோடரில் இந்திய ஜூனியர் ைகைிர் 
அணியினர் 5 தங்கம், 3 சவள்ைி, ஒரு சவண்கலப் பதக்கம் சவன்றது. 
அலதலவடையில் இடைலயோர் அணி ஒரு தங்கம், 4 சவண்கலப் 
பதக்கம்டகப்பற்றியது.தங்க ைங்டக ெோம்பியன்ஷிப்பில் 
இந்தியோடவச் லெர்ந்த இைம் குத்துச்ெண்டட வரீோங்கடனகள் 6 

தங்கம் உட்பட 14 பதக்கங்கடை சவன்று குவித்தனர். 
• ஜூனியருக்கோன 50 கிலலோ எடடப் பிரிவில் தங்கம் சவன்ற 

ஹரியோணோவின் பிரோச்ெி தங்கர், சதோடரின் ெிறந்த வரீோங்கடன 
விருடத சபற்றோர். 54 கிலலோ எடடப்பிரிவில் எத்லதோபி ெோனு 
வோங்ஜோம்,66 கிலலோ எடடப் பிரிவில் லோஷு யோதவ், 80 கிலலோ எடடப் 
பிரிவில் ைஹி ரோகவ் ஆகிலயோரும் தங்கப் பதக்கம் சவன்று 
அெத்தினர். 

• இடைலயோர் பிரிவில் 54 கிலலோ எடடப் பிரிவில் முஸ்கோன் தங்கப் 
பதக்கம் சவன்றோர். அலதலவடையில் ெோன்யோ சநகி (57 கிலலோ), தீபிகோ 
(64 கிலலோ), முஸ்கோன் (69 கிலலோ), ெோக்ெி ஜஹ்தலல (75 கிலலோ) 
ஆகிலயோர் சவண்கலப் பதக்கம் டகப்பற்றினர். ஜூனியர் பிரிவில் 
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ஜோன்ஹவி சூரி (46 கிலலோ), ரூடி லோல்ைிங்முவோனி (66 கிலலோ), 
தனிஷ்கோ போட்டீல் (80 கிலலோ) ஆகிலயோர் சவள்ைிப் பதக்கமும், தியோ 
சநகி (60 கிலலோ) சவண்கலப் பதக்கமும் சபற்றனர். இந்தத் சதோடரில் 
ெிறந்த அணிக்கோன லகோப்டபடயயும் இந்தியோ சவன்றது. 

 ஆஸ்திலர ிய ஓபன் கிராண்ட்ஸ் ாம் ஒற்டையர் பட்டம்  

• அசைரிக்கோவின் லெோபியோ சகனின் ஆஸ்திலரலியோவின் 
சைல்லபோர்னில் நடடசபற்ற ஆஸ்திலரலிய ஓபன் கிரோண்ட்ஸ்லோம் 
ஒற்டறயர் பட்டத்டத 2020 சவன்றுள்ைோர்.  

• அவர் இறுதி 4-6,6-2,6-2 என்ற கணக்கில் கோர்டபன் முகுருெோடவ 
லதோற்கடித்தோர். 2008 ஆம் ஆண்டில் ைரியோ ஷரலபோவோவுக்குப் பிறகு 
இைம் வயதில் ெோம்பியன் பட்டம் சவன்ற லபோட்டியோைர் இவர் 
ஆவர். 

லதசிய ஜூனியர் வா ிபால் லபாட்டி  

• 46-வது லதெிய ஜூனியர் வோலிபோல் ெோம்பியன்ஷிப் ஆந்திர ைோநிலம் 
ரோஜம்லபட்டடயில் கடந்த ஜனவரி 16-ம் லததி முதல் 31-ம் லததி 
வடர நடடசபற்றது. இதில் இறுதிப் லபோட்டியில் தைிழக ஆடவர் 
அணி, உத்தரபிரலதெத்டத எதிர்த்து விடையோடியது. இதில் தைிழக 
அணி 2-3 என்ற செட் கணக்கில் லதோல்வியடடந்து சவள்ைிப் பதக்கம் 
சவன்றது. 

• அலதலவடையில் ைகைிர் பிரிவில் தைிழக அணி 3-1 என்ற செட் 
கணக்கில் கர்நோடகோடவ வழீ்த்தி சவண்கலப் பதக்கம் சபற்றது. 
பதக்கம் சவன்ற இரு அணிகளுக்கும் லநற்று சென்டனயில் போரோட்டு 
விழோ நடத்தப்பட்டது.  

 விருதுகள் 

மாத்ருபூமி புத்தக விருது  

• பிரபல இந்தி-கவிஞர்-நோவலோெிரியர் விலனோத் குைோர் சுக்லோ (83 

வயது) தனது சைோழிசபயர்க்கப்பட்ட "ப்ளூ இஸ் ட க் 
ப்ளூ" புத்தகத்திற்கோன 2020 ஆம் ஆண்டின் ைோத்ருபூைி புத்தக 
விருடதப் சபற்றுள்ைோர்.  

• "ப்ளூ இஸ் டலக் ப்ளூ” இல் உள்ை கடதகள் அரவிந்த் கிருஷ்ணா 
சமஹ்லராத்ரா மற்றும் சாரா ராய் ஆகிலயோரோல் ஆங்கிலத்தில் 
சைோழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ைன.  
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ஆசியா-பசிபிக்’ விருது  

• ரிெர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்தி காந்த தாஸ் ‘2020 ஆம் ஆண்டின் 
ைத்திய வங்கியோைர், ஆெியோ-பெிபிக்’ விருடத சவன்றோர்.இந்த விருது 
“ெிறந்த” ைத்திய வங்கியோைர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.  

சாட  பாதுகாப்பு விருது  

• சடல் ி லபாக்குவரத்துக் கழகம் 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கோன ெோடல 
போதுகோப்பு விருடத சவன்றது.ைிகக் குடறந்த விபத்து 
விகிதத்திற்கோக இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

• ைத்திய ெோடல லபோக்குவரத்து ைற்றும் சநடுஞ்ெோடல அடைச்ெர் ஸ்ரீ 
நிதின் சஜய்ரோம் கட்கரி இந்த விருடத  டி.டி.ெி ஸ்ரீ ைலனோஜ் குைோரின் 
நிர்வோக இயக்குநருக்கு வழங்கினோர்.  

சாலதா விருது  

போலிவுட் நடிகர் வாகீதா சரஹ்மான் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கோன ைத்திய 
பிரலதெ (எம்.பி.) அரெோங்கத்தின் லதெிய கிலஷோர் குைோர் ெம்ைனுக்கு 
லதர்வு செய்யப்பட்டோர். அவருக்கு போரோளுைன்ற உறுப்பினர் 
விஜயலட்சுைி ெோலதோ விருது வழங்குவோர். 

லநாபல் பரிசுக்கு கிலரட்டா துன்பர்க் சபயர் பரிந்துடர 

• 2018 ஆகஸ்ட் ைோதம், பருவநிடல ைோற்றத்துக்கு எதிரோன பள்ைி 
ைோணவர்கள் லபோரோட்டத்டத ஸ்வடீன் நோடோளுைன்றத்துக்கு 
சவைிலய கிலரட்டோ துன்சபர்க் என்ற இைம் ைோணவி 
சதோடங்கினோர்.அந்தப் லபோரோட்டத்தில் லட்ெக்கணக்கோலனோடர 
பங்லகற்கச் செய்ததில் கிலரட்டோ முக்கிய உந்துெக்தியோக திகழ்ந்தோர். 

• இந்நிடலயில் 2020-ம் ஆண்டுக்கோன லநோபல் அடைதிப் பரிசுக்கு 
கிலரட்டோ துன்சபர்க் ைற்றும் ‘பிடரலடஸ் போர் பியூச்ெர்’ அடைப்பின் 
சபயடர ஸ்வடீன் நோட்டின் இடதுெோரி கட்ெி எம்.பி.க்கள் சஜன்ஸ் 
லஹோலம், ஹக்கன் ஸ்சவன்னலிங் ஆகிலயோர் பரிந்துடர 
செய்துள்ைனர்.  
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டடகான்’ விருது வழங்கும் விழா  

• மும்டபயில் நடடசபற்ற டடகோன்ஆண்டு விழோவில் ரத்தன் 
டோடோவுக்கு  வோழ்நோள் ெோதடனயோைர் விருது வழங்கி 
கவுரவிக்கப்பட்டது.  

• சதோழில் துடற வைர்ச்ெிமூலம் நோட்டின் வைர்ச்ெிக்கும் அதன் மூலம் 
பல்லோயிரக் கணக்கோலனோருக்கு லவடல வோய்ப்டப 
உருவோக்கியதற்கோகவும் ரத்தன்டோடோவுக்கு வோழ்நோள் ெோதடனயோைர் 
விருது வழங்கப்பட்டதோக டடகோன் அடைப்பின் மும்டப பிரிவு 
தடலவர் அதுல் நிஷோர் சதரிவித்துள்ைோர். 

நியமனங்கள்  

  

ஒ ிம்பிக்கின் இந்தியத் தூதர் 

• லடோக்கிலயோவில் ஒலிம்பிக் லபோட்டிகள் ஜூட  24-ம் லததி முதல் 
ஆகஸ்ட் 9-ம் லததி வடர நடக்கிறது 

• ஜப்போன் தடலநகர் லடோக்கிலயோவில் இந்த ஆண்டு நடடசபற உள்ை 
ஒலிம்பிக் லபோட்டியில், இந்தியோவின் ெோர்பில் நல்சலண்சணத் 
தூதரோக பிெிெிஐ தடலவர் சவுரவ் கங்கு ி இருக்கக் லகோரி, இந்திய 
ஒலிம்பிக் ெங்கம் நியைித்துள்ைது.  

இந்தியாவின் பாரா ிம்பிக்ஸ் கமிட்டி தட வர் 

இந்தியோவின் தனி சபண் போரோலிம்பிக் பதக்கம் சவன்ற தீபோ ைோலிக் 

இந்திய போரோலிம்பிக் குழுவின் தடலவரோக லதர்ந்சதடுக்கப்பட்டோர். 
தீபோ ைோலிக், 2016 ரிலயோ போரோலிம்பிக் லபோட்டிகைில் எஃப் -53 

லபோட்டியில் சவள்ைி சவன்றோர். அவருக்கு பத்ைஸ்ரீ விருது, ரோஜவீ் 
கோந்தி சகல் ரத்னோ விருதும் வழங்கப்பட்டது, லைலும் 2011 ஆம் 
ஆண்டில் ஐபிெி உலக ெோம்பியன்ஷிப் லபோட்டிகைில் சவள்ைி 
சவன்றோர்.  

ஈராக்கின் புதிய பிரதமர் 

முகைது தவ்ஃபிக் அல்லோவி, ஈரோக்கின் புதிய பிரதைரோக அதன் 
ஜனோதிபதி பர்ஹிம் ெோலிஹோல் நியைிக்கப்பட்டோர். 
அரெோங்கத்திற்கு  எதிரோன ஆர்போட்டங்கைோல் 2019 நவம்பரில் 
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ரோஜினோைோ செய்த ஆதில் அப்துல்-ைஹ்திக்கு பதிலோக முகைது 
தவ்ஃபிக் அல்லோவி இப்பதவியில் நியைிக்கப்பட்டோர். 

சசல்லபான் சசய ி’ 

  

லபாக்குவரத்து விதிமீைல்கள் மீது நடவடிக்டக எடுக்க 
‘சசல்லபான் சசய ி’ 

தைிழகத்தில் முதல்முடறயோக சதன்கோெி ைோவட்ட 
கோவல்துடறயினருக்கோக ‘tenkasi district traffic police’ (டி.டி.டி.பி) 
என்றசெல்லபோன் செயலி உருவோக்கப்பட்டுள்ைது.இந்த செயலியில் 
லபோட்லடோ, 10 விநோடிகள் வடரவடீிலயோ எடுக்கும் வெதி, ஜிபிஆர்எஸ் 
வெதி ஆகியடவ உள்ைன.  

பயன்போடு : ஒருவர் சஹல்சைட் அணியோைல் வோகனத்தில் 
சென்றோல், அவடர தடுத்து நிறுத்த லவண்டியதில்டல. டபக்கில் 
அவர் செல்வடத வடீிலயோவோக பதிவு செய்தவுடன், அவரது படமும், 

வண்டியின் எண்ணும் லபோலீஸ்கோரரின் செயலியில்பதிவோகிவிடும். 
வோகன பதிவு எண்டணக் சகோண்டு, அவரது முகவரிடயக் 
கண்டறிந்து, அவருக்கு லநோட்டீஸ் அனுப்பப்படும். 

புத்தகம் 

  

காந்தி சகாட  குைித்து ‘தி இந்து’வின் புத்தகம் 

ைகோத்ைோ கோந்தியின் 150-வது பிறந்த நோடை முன்னிட்டு ‘தி 
இந்து’வின் ெோர்பில் ெிறப்பு புத்தகம் சவைியிடப்பட்டுள்ைது. ‘ைகோத்ைோ 
கோந்தி படுசகோடல - விெோரடணயும் தீர்ப்பும் 1948 -49’ என்ற 
புத்தகத்டத புகழ்சபற்ற லவைோண் விஞ்ஞோனி எம்.எஸ்.சுவோைிநோதன், 

‘தி இந்து குரூப் பப்ைிஷிங் பிடரலவட் லிைிசடட்’ தடலவர் என்.ரோம் 
முன்னிடலயில் சவைியிட்டோர். 
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திட்டம்  

 

ஜல் ஜவீன் திட்டம்  

• நோட்டில் உள்ை அடனத்து வடீுகளுக்கும் குழோய் மூலம் தண்ணரீ் 
வழங்க ஜல் ஜவீன் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்படும் என பிரதைர் 
நலரந்திர லைோடி ஏற்சகனலவ அறிவித்திருந்தோர். இந்த திட்டத்தின் 
கீழ் உள்ளூர் நீர் ஆதோரங்கள் அதிகரிக்கவும் ஏற்சகனலவ உள்ை நீர் 
ஆதோரங்கடை லைம்படுத்தவும் நடவடிக்டக எடுக்கப்படும்.  

• அத்துடன் ைடழ நீர் லெகரிப்பு ைற்றும் கடல் நீடர குடிநீரோக்கும் 
திட்டங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். 10 லட்ெத்துக்கும் லைல் ைக்கள் 
சதோடக சகோண்ட நகரங்கைில் இந்த திட்டங்கடை செயல்படுத்த 
நடவடிக்டக எடுக்கப்படும். 

• ைத்திய நிதியடைச்ெர் நிர்ைலோ ெீதோரோைன் தனது பட்சஜட் உடரயில் 
“இந்த திட்டத்துக்கு ஒட்டுசைோத்தைோக ரூ.3.6 லட்ெம் லகோடி 
செலவிடப்படும். இதில் அடுத்த நிதியோண்டில் ரூ.11,500 லகோடி 
ஒதுக்கப்படும்” என்றோர். 
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