
நடப்பு நிகழ்வுகள் – 12 பிப்ரவரி 2020 

EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

ஏப்ரல் 1 முேல் மருத்துவ சாேனங்கள் மத்ேிய மருந்துகள் ேரக் 
கட்டுப்பாட்டு அமமப்பின் கீழ் சான்றிேழ் வழங்கப்படும் 

இந்திய அரசாங்கம் ஏப்ரல் 1 முதல் அனைத்து வனகயாை மருந்துகனையும் 

பரிசீலிக்க முடிவு சசய்துள்ைது.  இத்தனகய முடிவால் சிகிச்னசக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் மருத்துவ சாதைங்கனை மீண்டும் வனகப்படுத்த உதவும். 

குனைந்த ஆபத்து-சாதைங்கள் தைியார் அைிவிக்கப்பட்ட அனமப்புகைால் 

பரிசசாதிக்கப்படுகின்ைை, அசத சேரத்தில் மத்திய மருந்துகள் தரக் கட்டுப்பாட்டு 
அனமப்பால் உரிமங்கள் வழங்கப்படுகின்ைை மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ை 

சாதைங்களுக்கு, ஆய்வு மற்றும் உரிமம் இரண்டும் மத்திய மருந்துகள் தரக் 
கட்டுப்பாட்டு அனமப்பால் சசய்யப்படுகின்ைை.  

பிப்ரவரி 15 முேல் 29 வமர ஃபாஸ்தடக் சசலமவத் ேள்ளுபடி சசய்ய NHAI 

முடிவு சசய்துள்ளது 

சதசிய சேடுஞ்சானல ஆனையம் இந்த மாதம் 15 முதல் 29 வனர என்.எச்.ஏ.ஐ 

ஃபாஸ்சடக்கிற்காை 100 ரூபாய் ஃபாஸ்டாக் வினலனய தள்ளுபடி சசய்ய முடிவு 

சசய்துள்ைது. சானல பயன்பாட்டாைர்கள் அவர்களுனடய பதிவு சான்ைிதழ் உடன் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனை னமயங்கைில் இந்த சலுனகனய 

பயன்படுத்திக்சகாள்ைலாம்.  

சடல்லி தேர்ேல் முடிவுகள் 2020 : ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு 62 இடங்கமளயும், 

பாஜக 8 இடங்கமளயும் மகப்பற்றின 

ஆம் ஆத்மீ கட்சி சடல்லி யில் இரண்டாவது முனையாக ஆட்சினய அனமக்க 

உள்ைது. ஆம் ஆத்மீ கட்சி சமாத்தம் உள்ை 70 இடங்கைில் 62 இடங்கனை பிடித்து 

சாதனை பனடத்துள்ைது. இதற்கு முன்பு 2015 ஆம் ஆண்டு ஆம் ஆத்மீ கட்சி 
சடல்லியில் ஆட்சி அனமத்தது. சடல்லியின் முதல்வராக அரவிந்த் 
சகஜ்ரிவால் பதவி ஏற்கவுள்ைார்.  

ஃபரிோபாத்ேில் உள்ள தேசிய நிேி தமலாண்மம நிறுவனம் அருண் 
சஜட்லி தேசிய நிேி தமலாண்மம நிறுவனம்’ என மறுசபயரிடப்பட்டது  



ஹரியாைாவின் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ை சதசிய ேிதி சமலாண்னம ேிறுவைம், 
"அருண் செட்லி சதசிய ேிதி சமலாண்னம ேிறுவைம்" என்று மறுசபயரிட 
இந்திய அரசு முடிவு சசய்தது.  

மனைந்த ஸ்ரீ அருண் செட்லி, முன்ைாள் மத்திய அனமச்சரும் பத்ம விபூஷன் 
விருதும் 2014 சம 26 முதல் 2019 சம 30 வனரயிலாை காலகட்டத்தில் ேிதி 
அனமச்சராக முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

காதராதனா மவரஸ் தகாமவட் 19 என்று  சபயரிடப்பட்டது 

உலக சுகாதார அமைப்பு காசராசைா னவரஸ்சிற்கு  சகானவட் 19 என்று 
அதிகாரப்பூர்வமாக சபயரிட்டு உள்ைது. இதில் ‘சகா’ என்ைல் காசராசைா 
என்பனதயும் ‘னவ’ என்ைல் னவரஸ் என்ை சசால்னலயும் குைிக்கும். 

ஆப்பிரிக்க யூனியன் உச்சி மாநாட்டின் 33 வது பேிப்பு 2020 
எத்ேிதயாப்பியாவின் அடிஸ் அபாபாவில் நமடசபற்றது  

எத்திசயாப்பியாவின் அடிஸ் அபாபாவில் “துப்பாக்கிகனை உபசயாகிப்பனத 
குனைதல்: ஆபிரிக்காவின் சமம்பாட்டிற்காை ேிபந்தனைகனை 
உருவாக்குதல்” என்ை கருப்சபாருைின் கீழ் 2 ோள் 33 வது ஆப்பிரிக்க 
யூைியன் உச்சி மாோடு  ேனடசபற்ைது. 

சதன்ைாப்பிரிக்கா குடியரசின் தனலவர் சிரில் ரமசபாசா ஒரு வருடத்திற்கு 
ஆப்பிரிக்க ஒன்ைியத்தின் புதிய தனலவராக சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். அவர் 
எகிப்திய ெைாதிபதி அப்சதல் பத்தா எல்-சிசிக்கு பதிலாக 
சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ைார். 

 

மாநில சசய்ேிகள் 

 

உத்ேரபிரதேசம் 

நிலத்ேடி நீர் மட்டத்மே தமம்படுத்ே நிலத்ேடி நீர் சட்டம் -2020 க்கு 
உத்ேரபிரதேசஅமமச்சரமவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 



முதலனமச்சர் சயாகி ஆதித்யோத் தனலனமயிலாை உத்தரபிரசதச 

அனமச்சரனவ ேிலத்தடி ேீர் சட்டம் -2020 க்கு பிப்ரவரி 11, 2020 அன்று ஒப்புதல் 

அைித்தது. 

ேீரில் மூழ்கக்கூடிய வினசயியக்கக் குழாய்கனை ேிறுவுவதற்கு ேிலத்தடி ேீர் 

சட்டம் பதிவு வழிவனக சசய்கிைது. அதற்காக ஆன்னலன் பதிவு வசதி 
சசய்யப்பட்டுள்ைது.  

உத்ேரபிரதேசஅரசு மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லா உேவி எண்கமள 
அறிமுகப்படுத்ேியுள்ளது  

அடுத்த வாரம் ேனடசபறும் சதர்வுகளுக்கு முன்ைதாக மாைவர்கைின் 
சகள்விகனை தீர்க்க உத்தரபிரசதச அரசு கட்டைமில்லா சஹல்ப்னலன் 
எண்கனை (1800-180-5310 மற்றும் 18001805312) அைிமுகப்படுத்தியுள்ைது.  

ஆங்கிலம், வாழ்க்னக அைிவியல், புவியியல், சபாது அைிவியல், இந்தி, 
சமஸ்கிருதம், சவதியியல் உள்ைிட்ட பல்சவறு பாடங்கைின் வல்லுேர்கள் 
இந்த எண்கைின் மூலம் சதாடர்புசகாள்வதால் மாைவர்கைின் சந்சதகங்கனை 
தீர்த்து னவப்பர்.  

மும்மப 

இந்ேியாவின் மிகப்சபரிய காற்றின் ேர கண்காணிப்பு அமமப்பு 
மும்மபயில் அமமய உள்ளது 

பிரஹன் மும்னப முைிசிபல் கார்ப்பசரஷன் மகாராஷ்டிராவின் மும்னபயில் 
90 இடங்கைில் காற்று தர கண்காைிப்பு சேட்சவார்க் அனமப்னப  
உருவாக்கும். இது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய கண்காைிப்பு அனமப்பாக 
சசயல்படும்.  

இந்த புதிய திட்டத்னத அரசு சாரா அனமப்பாை  கன்சர்சவஷன் ஆக்சன் 
டிரஸ்ட் வழிேடத்தும் 

விருதுகள் 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இ.எஸ்.பி.என்  விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

இ.எஸ்.பி.என் வினையாட்டு சசய்தி வனலத்தைத்தின் 2019 ஆம் ஆண்டிற்காை 
இ.எஸ்.பி.என்  விருதுகள் 13 வது பதிப்னப அைிவித்தது. இந்த விருதுகள் 12 
பிரிவுகைின் கீழ் வழங்கப்பட்டை மற்றும் முன்ைாள் கிரிக்சகட் வரீர்கள், 
,மூத்த ஆசிரியர்கள், எழுத்தாைர்கள் மற்றும் உலகைாவிய ேிருபர்கள் 
அடங்கிய ேடுவர் மன்ைத்தால் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்டை.  



ஆண்டின் சிைந்த சகப்டன் விருதுக்கு எசயான் சொசப் செரார்ட் சமார்கன் 
சதர்வு சசய்யப்பட்டார். 

வங்கி சசய்ேிகள் 

ஒரு ரூபாய் நாணயத்மே அச்சிடுவேற்கான விேி முமறகமளகமள 
மத்ேிய நிேி அமமச்சகம் அறிவித்துள்ளது 

மத்திய ேிதி அனமச்சகம் ஒரு ரூபாய் ோையத்னத அச்சிடுவதற்காை விதி 
முனைகனைகனை அைிவித்துள்ைது. இதில் ேிதி அனமச்சின் சசயலாைர் ஸ்ரீ 
அதானு சக்ரவர்த்தியின் னகசயாப்பம் இடம்சபறும்.  

இது சசவ்வக வடிவத்தில் 9.7x6.3 என்ை அைவில் அனமந்து இருக்கும், 110 
னமக்ரான் தடிமைாகவும், 90 ெி.எஸ்.எம் எனடயிலும் இருக்கும் மற்றும் 
இைஞ்சிவப்பு பச்னச வண்ை குைிப்பில் தாைியங்கைின் வடிவனமப்பு உடன் 
இது அச்சடிக்கப்படும். இது “ோட்டின் விவசாய ஆதிக்கத்னத” குைிக்கும். 

 

 

மாநாடுகள் 

காலநிமல மாற்றம் மற்றும் சபருங்கடல் குறித்ே “CLIMFISHCON-2020” 
மாநாடு தகரளாவில் நமடசபறவுள்ளது 

CLIMISHCON" என்பது உலகைாவிய காலேினல மாற்ைத்தால் ேீர்ேினல சுழற்சி, 
சபருங்கடல் சுற்றுச்சூழல், மீன்வைம் மற்றும் உைவுப் பாதுகாப்பு 
ஆகியவற்ைில் ஏற்படும் மாற்ைங்கள் குைித்த ோன்கு ோள் சர்வசதச மாோடு 
ஆகும். சமலும் இந்த மாோடு 2020 பிப்ரவரி 11 முதல் பிப்ரவரி 14 வனர 
சகரைாவின் சகாச்சியில் உள்ை லு சமரிடியன் கன்சவன்ஷன் சசன்டரில் 
ேனடசபை உள்ைது. 

இந்த மாோட்னட சகரைாவின் மீன்வைத் துனை மற்றும் சகாச்சின் அைிவியல் 
மற்றும் சதாழில்நுட்ப பல்கனலக்கழகம் ஆகியனவ இனைந்து ஏற்பாடு 
சசய்துள்ைை. 

தேசிய பாதுகாப்பு காவலர் ஆமணயம்  ஹரியானாவின் மாதனசரில் 
பயங்கரவாேத்ேிற்கு எேிராக 20 வது சர்வதேச கருத்ேரங்மக ஏற்பாடு 
சசய்துள்ளது 



சதசிய பாதுகாப்பு காவலர் ஆனையம் ஹரியாைாவின் மாசைசரில் 
பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக 20 வது சர்வசதச கருத்தரங்னக ஏற்பாடு 
சசய்துள்ைதுகருத்தரங்னக உள்துனை அனமச்சர் ெி. கிஷன் சரட்டி திைந்து 
னவத்தார். கருத்தரங்கில் மூத்த காவல்துனை மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் 
மற்றும் பல்சவறு ோடுகனைச் சசர்ந்த பிரதிேிதிகள் பங்சகற்கின்ைைர்.  

புத்ேகங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 

மூமள எழுத்ேறிவு பயிற்சியாளரான ேர்தமந்ேிர ராய் ேனது “ேி ேின் 
மமன்ட் தமப்” புத்ேகத்மே சவளியிட்டார் 

மூனை எழுத்தைிவு பயிற்சியாைர் தர்சமந்திர ராய் தைது “தின் னமண்ட் 
சமப்” புத்தகத்னத சவைியிட்டார். னமண்ட் சமப்பிங்கில் ேிபுைராக இந்த 
புத்தகம் வடிவனமக்கப்பட்டுள்ைது. பனடப்பாற்ைல் மற்றும் னமண்ட் சமப்பிங் 
குைித்து சபசிய உலகின் முதல் ேபர் தர்சமந்திர ராய் ஆவார். அவர் 10 
ஆண்டுகளுக்கு சமலாக 380 னமண்ட் சமப் கருத்தரங்குகனை உலக சாதனை 
புரிந்துள்ைார். 

முக்கிய நாட்கள் 

பிப்ரவரி 12 அன்று உலக அளவில் தேசிய உற்பத்ேி நாள் 
அனுசரிக்கப்பட்டது 

ஆண்டுசதாறும் பிப்ரவரி 12 ஆம் சததி சதசிய உற்பத்தித்திைன் திைம் 
அனுசரிக்கப்படுகிைது. இந்தியாவில் உற்பத்தித்திைன் கலாச்சாரத்னத 
சமம்படுத்துவதற்காக சதசிய உற்பத்தித்திைன் கவுன்சில் இந்த ோனை 
சகாண்டாடுகிைது. 

2020 பிப்ரவரி 12 முதல் பிப்ரவரி 18 வனர ஏழு ோட்கள் ோடு முழுவதும் 
உற்பத்தித்திைன் வாரமாக அனுசரிக்கப்படும். 

 


