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EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

 

முேலாவது ‘செருசதலம்-மும்பப விழா’ மும்பபயில் நபடசபறுகிறது 

“ஜெருசலேம்-மும்பை திருவிழா”  ைிப்ரவரி 15 & 16, 2020 அன்று மகாராஷ்டிராவின் 
மும்பை சத்ரைதி சிவாெி மகாராஜ் அருங்காட்சியகத்தில் நபைஜைறும். இந்த விழா 
இரண்டு நகரங்களுக்கிபையில் சிறப்பு ஜதாைர்புகபை உருவாக்கும், லமலும் 
இந்தியாவுக்கும் இஸ்லரலுக்கும் இபையிோன உறபவ லமம்ைடுத்துவதற்கும் இந்த 
விழா உதவும். 

ைிரைே இஸ்லரேிய திபரப்ைைம், தி ஜமாசாட், அதன் திபரப்ைை இயக்குனர் அலோன் 
குர் ஆர்லய முன்னிபேயில் இவ்விழாவில் திபரயிைப்ைடும்.  

இந்ேியாவில் சுரங்கங்களின் நட்சத்ேிர மேிப்பீட்டிற்காக வபலத்ேளம் 
சோடங்கப்பட்டுள்ளது 

ஜதாழில்நுட்ை உதவியுைன் ைசுபம, ைாதுகாப்ைான மற்றும் நிபேயான சுரங்க 
நபைமுபறகபை லமம்ைடுத்த நிேக்கரி சுரங்கங்கைின் நட்சத்திர மதிப்ைடீ்டிற்கான 
ஒரு வபேத்தைத்பத நிேக்கரி அபமச்சகம் அறிமுகப்ைடுத்தியுள்ைது. நிேக்கரி 
சுரங்கங்கைின் நட்சத்திர மதிப்ைடீ்டிற்கான வபேத்தைம் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ை 
அபனத்து ஜசயல்ைாட்டு நிேக்கரி சுரங்கங்கபையும் சுய மதிப்ைீட்டிற்கு உதவுகிறது. 

91 முதல் 100% மதிப்ஜைண் ஜைற்றால் - 5 நட்சத்திரம் வழங்கப்ைடும் 

81 முதல் 90% மதிப்ஜைண் ஜைற்றால் - 4 நட்சத்திரம் வழங்கப்ைடும் 

71 முதல் 80% மதிப்ஜைண் ஜைற்றால் - 3 நட்சத்திரம் வழங்கப்ைடும் 

61 முதல் 70% மதிப்ஜைண் ஜைற்றால் - 2 நட்சத்திரம் வழங்கப்ைடும் 

41 முதல் 60% மதிப்ஜைண் ஜைற்றால் - 1 நட்சத்திரம் வழங்கப்ைடும் 

0 முதல் 40% வபர மதிப்ஜைண் ஜைறும் சுரங்கங்கள் எந்த நட்சத்திரத்பதயும் ஜைறாது. 

வியட்நாமின் துபை ேபலவர் இந்ேியாவில் சுற்றுப்பயைம் தமற்சகாண்டுள்ளார்  

வியட்நாமின் துபைத் தபேவர் ைாங் தாய் ங்ஜகாக் திக் இந்தியாவுக்கு ைிப்ரவரி 11 
முதல் 13 வபர சுற்றுப்ையைம் லமற்ஜகாண்டுள்ைார் . அவர் துபை ெனாதிைதி எம். 
ஜவங்பகயா நாயுடுவுைன் மற்றும்  ெனாதிைதி ராம் நாத் லகாவிந்து  உைன் இரு 
நாடுகளுக்கிபைலயயான உறபவ லமம்ைடுத்த லைச்சுவார்த்பத நைத்துவார். 



புலம்சபயர்ந்ே காட்டு விலங்குகளின் பாதுகாப்பு மாநாட்பட இந்ேியா நடத்ே 
உள்ளது 

ஐக்கிய நாடுகைின் சுற்றுச்சூழல் திட்ைத்தின் கீழ் புேம் ஜையர்ந்த காட்டு 
விேங்குகைின் ைாதுகாப்பு ஜதாைர்ைான 13 வது மாநாட்பை இந்தியா ைிப்ரவரி 15 
முதல் 22 வபர குெராத் காந்திநகரில் நபைஜைற உள்ைது.  

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

இந்ேியா- பிரிட்டன் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி அதெயா வாரியர் இங்கிலாந்ேின் 
சாலிஸ்பரி சமசவளியில் நடத்ேப்படவுள்ளது 

இந்தியாவும் ைிரிட்ைனும் ைிப்ரவரி 13 முதல் 26 வபர சாேிஸ்ைரி சமஜவைியில் 
ஐந்தாவது ைதிப்ைான ‘அலெயா வாரியர் -2020’ ஐ நைத்துகின்றன. இந்த ையிற்சியில் 
இந்திய மற்றும் ைிரிட்ைன் ைபைகபைச் லசர்ந்த தோ 120 ராணுவ நைர்கள் 
ைங்லகற்ைார்கள், அடுத்த ைதிப்பு இந்தியாவில் நைத்தப்ைடும். 

இந்த ையிற்சியின் முக்கிய லநாக்கம் அதிக எண்ைிக்பகயிோன சிப்ைாய்களுைன் 
கூட்டு ையிற்சி நைவடிக்பககபை லமற்ஜகாள்வலதாடு நகர்ப்புற ைகுதிகைில் 
ையங்கரவாதிகள் ஊடுருவபத தவிற்ைதாகும்.  

மாநில சசய்ேிகள் 

தகரளா 

தகரளாவில் ரூ .25 விபலயில் 1000 குடும்பஸ்ரீ த ாட்டல்கள் ேிறக்கப்படவுள்ளன 

லகரை நிதியபமச்சர் டி.எம். தாமஸ் ரூ 25 க்கு மானியத்துைன் கூடிய உைவு 
வழங்கும் திட்ைத்துக்கு 1,000 ‘குடும்ைஸ்ரீ’ ல ாட்ைல்கபை அபமக்கும் முயற்சிபய 
லகரை நிதியபமச்சர் தாமஸ் ஐசக் ஜவைியிட்டுள்ைார். இந்த முயற்சியின் மூேம் 
சுமார் 5000 ஜைண்கள் சுயஜதாழில் ஜைறுவார்கள் என்று எதிர்ைார்க்கப்ைடுகிறது. 

உத்ேரகாண்ட் 

இந்ேியாவின் முேலாவது கண்ைாடி பாலம் ரிஷிதகஷில் கட்டப்பட உள்ளது 

இந்தியாவின் முதன்முதோக கண்ைாடி ைாேம் வடிவபமக்க உத்தரகாண்ட் அரசு 
ஒப்புதல் அைித்துள்ைது. இந்த ைாேம் ரிஷிலகஷில் கங்பக ஆற்றின் குறுக்லக 
கட்ைப்ைடும். ேக்ஷ்மன் ெுோ ைாேத்திற்கு மாற்றாக இந்த கண்ைாடி ைாேம் 
கட்ைப்ைைவுள்ைது. ைாேம் வடிவபமப்பை ஜைாதுப்ைைித்துபற தயாரித்துள்ைது. 

மாநாடுகள் 

தேசிய நீர் மாநாடு தபாபாலில் நபடசபறவுள்ளது 



மத்திய ைிரலதசத்தில், நீர் ஜநருக்கடிபயத் தீர்க்க தபேநகர் லைாைாேில்  லதசிய நீர் 
மாநாடு நபைஜைற உள்ைது. மத்திய ைிரலதச மாநிே அரசு விபரவில் மாநிேத்தில் நீர் 
உரிபமச் சட்ைத்பத அமல்ைடுத்துவதாக அறிவித்துள்ைது.இந்த சட்ைம் 
அமல்ைடுத்தப்ைடும் நாட்டின் முதல் மாநிேமாக மத்திய ைிரலதசம் இருக்கும். 

மும்பப மாநகரம் மின் ஆளுபம சோடர்பான தேசிய மாநாட்பட நபடசபற்றது  

மின் -ஆளுபம 2020 ஜதாைர்ைான லதசிய மாநாடு மகாராஷ்டிராவின் மும்பையில் 
நபைஜைற்றது. இ-ஆளுபம ஜதாைர்ைான லதசிய மாநாட்டின் இந்த மாநாட்டின் 
கருப்ஜைாருள் இந்தியா 2020: டிெிட்ைல் மாற்றம் என்ைதாகும்.  

மின்னணு மற்றும் தகவல் ஜதாழில்நுட்ை அபமச்சகம், இந்திய அரசு மற்றும் 
மகாராஷ்டிரா அரசாங்கத்தின் தகவல் ஜதாழில்நுட்ைத் துபற ஆகியபவ இபைந்து 
இந்த மின் ஆளுபம ஜதாைர்ைான லதசிய மாநாட்பை ஏற்ைாடு ஜசய்தன.  

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

இந்ேியா 200 கிதலா மீட்டர் வபர சசன்று ோக்கக்கூடிய பிரைாஷ் என்ற 
ஏவுகபைபய உருவாக்குகிறது 

ைாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்ைாட்டு அபமப்பு 200 கிலோ மீட்ைர் வபர ஜசன்று 
தாக்கக்கூடிய ைிரைாஷ் என்ற ைாேிஸ்டிக் ஏவுகபைபய உருவாக்கி வருகிறது, இது 
ைிர ாரின் ஏவுகபையின் லமம்ைடுத்தப்ைட்ை ஏவுகபையாக இருக்கும். 

விருதுகள் 

புல்தலலா தகாபிசந்த் ஐ.ஓ.சி.யின் வாழ்நாள் சாேபனயாளர் விருபே சபற்றார் 

இந்திய லைட்மிண்ைன் அைியின் தபேபம லதசிய ையிற்சியாைர் புல்லேோ 
லகாைிசந்த் சர்வலதச ஒேிம்ைிக் கமிட்டியின் ையிற்சியாைர்கைின் வாழ்நாள் 
சாதபனயாைர் விருபத ஜைற்றார். ஒேிம்ைிக் கமிட்டியின் இந்த வாழ்நாள் விருபத 
ஜைற்ற முதல் இந்திய ையிற்சியாைர் இவர் ஆவர். 

இந்ேிய  ாக்கி வரீர்கள் லால்சரம்சியாமி & விதவக் சாகர் 2019 ஆம் ஆண்டின் 
வளர்ந்து வரும் நட்சத்ேிர வரீர்கள் விருபே சவன்றனர் 

மிலசாரத்பதச் லசர்ந்த இந்திய  ாக்கி வரீர் ோல்ஜரம்சியாமி 2019 ஆம் ஆண்டின் 
சர்வலதச  ாக்கி கூட்ைபமப்பு சார்ைில் வைர்ந்து வரும் நட்சத்திர வரீாங்கபனயாக 
லதர்ந்ஜதடுக்கப்ைட்ைார்.  

அலத லநரத்தில், இந்திய அைியின் மிட்ைீல்ைர் விலவக் சாகர் ைிரசாத் 2019 ஆம் 
ஆண்டின் வைர்ந்து வரும் நட்சத்திர வரீராக லதர்ந்ஜதடுக்கப்ைட்ைார்.  

விபளயாட்டு சசய்ேிகள் 

ஆேித்யா தமத்ோ தேசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பப சவன்றார் 



மகாராஷ்டிரா மும்பைபயச் லசர்ந்த ஆதித்யா லமத்தா புலனவில் நபைஜைற்ற லதசிய 
ஸ்னூக்கர் சாம்ைியன்ஷிப்பை ஜவன்றார். அவர் ைே முபற உேக சாம்ைியனான 
ைங்கஜ் அத்வானிபய லதாற்கடித்தார்.  

ஜைண்கள் ஸ்னூக்கர் இறுதிப் லைாட்டியில், கர்நாைகாவின் வித்யா ைிள்பை 3-2 
மதிப்ஜைண்களுைன் மத்திய ைிரலதசத்பதச் லசர்ந்த அமீ கமானிபய லதாற்கடித்தார். 

ஐ.டி.எஃப் மகளிர் சடன்னிஸ் தபாட்டியில் அங்கிோ சரய்னா பட்டம் சவன்றார்  

தாய்ோந்தின் சர்வலதச ஜைன்னிஸ் கூட்ைபமப்பு நபைஜைற்ற சார்ைில் மகைிர் 
இரட்பையர் லைாட்டியின் இறுதிப் லைாட்டியில் இந்திய ஜதாழில்முபற ஜைன்னிஸ் 
வரீர் அங்கிதா ரவநீ்தர்கிருஷன் ஜரய்னா மற்றும் அவரது கூட்ைாைர் ஜநதர்ோந்தின் 
ைிைியன் ஸ்கூஃப்ஸுைன் ஜவற்றி ஜைற்றனர். 

முக்கிய நாட்கள் 

பிப்ரவரி 11 அன்று உலக அளவில் அறிவியலில் ஈடுபடும்  சபண்கள் ேினம் 
அனுசரிக்கப்பட்டது 

அறிவியல் மற்றும் ஜதாழில்நுட்ைத்தில் ஜைண்கள் மற்றும் சிறுமிகைின் முக்கிய 
ைங்பக அங்கீகரிக்க ைிப்ரவரி 11 அன்று இத்தினம் அனுசரிக்கப்ைடுகிறது. ஐக்கிய 
நாடுகள் சபை 2015 ஆம் ஆண்டிேிருந்து இந்த தினத்பத ஜகாண்ைாடுகிறது. 

உலக யுனானி ேினம் பிப்ரவரி 11, 2020 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது 

உேக யுனானி தினம் ைிப்ரவரி 11, 2020 அன்று 2017 முதல் ஜகாண்ைாைப்ைட்ைது. இந்த 
நாள் சிறந்த யுனானி அறிஞரும் சமூக சீர்திருத்தவாதியுமான “ க்கீம் அஜ்மல் 
கான்” ைிறந்த நாபைக் குறிக்கிறது. ஆயுஷ் அபமச்சகம் ஏற்ைாடு ஜசய்த 4 வது 
யுனானி தின விழாவின் முதன்பம விருந்தினராக ைாதுகாப்பு அபமச்சர் ஸ்ரீ ராஜ்நாத் 
சிங் கேந்து ஜகாண்ைார். 


