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EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

 

புவதேஸ்வரில் பிம்ஸ்சடக் தேசிய தபரிடர் படடப்பிரிவுகளின் தபரிடர் மீட்பு 

பயிற்சி சேொடங்கியுள்ளது 

இந்திய அரசாங்கத்தின் ததசிய தேரிடர் மீட்பு ேடட இரண்டாவது ேிம்ஸ்டடக் 

தேரிடர் மீட்பு ேயிற்சி -2020 (ேிம்ஸ்டடக் டி.எம்.எக்ஸ் -2020) ஐ நடத்த உள்ளது. இந்த 

ேயிற்சி ேிப்ரவரி 11, 2020 முதல் ேிப்ரவரி 13, 2020 வடர ஒடிசாவின் புவதேஸ்வரில் 

நடடடேற உள்ளது. 

டவள்ளம், பூகம்ேம் மற்றும் புயல்களின் தோது மற்றும் தேரழிவு ேிரச்சிடேகள் 

ஆகியவற்றின் டோது திறம்ேட டசயல்ேடுவதத இந்தப் ேயிற்சியின் முக்கிய 

தநாக்கம். 

விமொேங்கள் மற்றும் விமொே நிடையங்களில் இ-சிகசரட்டுகடள இந்ேியொ 

ேடட சசய்துள்ளது 

எலக்ட்ராேிக்-சிகடரட்டுகள் மற்றும் அடேத்து வடகயாே எலக்ட்ராேிக் 

நிதகாடின் டடலிவரி சிஸ்டம் தோன்றவற்டற உள்நாட்டு மற்றும் சர்வததச 

விமாேங்களிலும், விமாே நிடலயங்களிலும், உத்தரவிலும் அனுமதிக்கப்ேடாது 

என்று விமாேப் ோதுகாப்பு ஒழுங்குமுடற ேணியகம் சிவில் ஏவிதயஷன் 

டசக்யூரிட்டி அறிவித்து உள்ளது.  

2019 டிசம்ேரில் நிடறதவற்றப்ேட்ட மின்ேணு சிகடரட் தடடச் சட்டத்தின் கீழ், 

நிதகாடின் சுடவடய உண்டாகும் மின்-சிகடரட்டுகள் மற்றும் ேிற சாதேங்களின் 

உற்ேத்தி, இறக்குமதி, ஏற்றுமதி, தோக்குவரத்து, விற்ேடே, விநிதயாகம், தசமிப்பு 

மற்றும் விளம்ேரம் ஆகியவற்றிற்கு அரசாங்கம் மருந்துகள் சட்டம் 1940 இன் கீழ் 

தடட விதித்து உள்ளது. 

சகொல்கத்ேொவில் கிழக்கு - தமற்கு சமட்தரொவின் முேல் கட்டத்டே பியூஷ் 

தகொயல் ேிறந்து டவத்ேொர் 

ரயில்தவ அடமச்சர் ேியூஷ் தகாயல் கிழக்கு - தமற்கு டமட்தராவின் முதல் 

கட்டத்டத டகால்கத்தாவில் திறந்து டவத்துள்ளார். இந்த கட்டத்தில், சால்ட் 

தலக்கின் ஐந்தாவது ேிரிவு முதல் சால்ட் தலக் ஸ்தடடியம் வடர ரயில்கள் 

இயக்கப்ேடும். காடல 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வடர ரயில் தசடவ இருக்கும். 



2020 ஆம் ஆண்டுக்கொே பூச்சிக்சகொல்ைி தமைொண்டம மதசொேொ மத்ேிய 

அடமச்சரடவ ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

பூச்சிக்டகால்லி தமலாண்டம மதசாதா 2020 க்கு மத்திய அடமச்சரடவ ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது. இந்த சட்டம் நாட்டில் கரிம பூச்சிக்டகால்லிகடள ஊக்குவிக்கும். 

துடறமுகங்களின் ஒட்டுடமாத்த டசயல்திறடே தமம்ேடுத்துவதற்காே முக்கிய 

துடறமுக அதிகாரசடே மதசாதாவும்  அடமச்சரடவயால் அனுமதிக்கப்ேட்டது.  

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

இத்ேொைியின் தரொம் நகரில் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கொே IFAD இன் 43 வது ஆளும் 

குழு கூட்டம் நடடசபற்றது 

“2030 க்குள் ேட்டிேிடய முடிவுக்குக் டகாண்டுவருவதற்காே நிடலயாே உணவு 

முடறகளில் முதலீடு டசய்தல்” என்ற கருப்டோருடள அடிப்ேடடயாகக் 

டகாண்ட தவளாண் தமம்ோட்டுக்காே சர்வததச நிதியத்தின் ( IFAD ) 2020 இன் 

ஆண்டுததாறும் ஆளும் கவுன்சில் கூட்டத்தின் 43 வது அமர்வு தராம் நகரில் உள்ள 

உணவு மற்றும் தவளாண்டம அடமப்பு தடலடமயகத்தில் நடடடேற்றது. 

ேிப்ரவரி 11 முதல் 12, 2020 வடர இத்தாலியில் இந்த கூட்டம் நடடடேறும். 

மொநிை சசய்ேிகள் 

ஹரியொேொ 

ஹரியொேொ வொசிப்பு பழக்கத்டே ஊக்குவிப்பேற்கொக ‘ரீடிங் மிஷன்’ என்ற 
புேிய முயற்சிடய சேொடங்கியுள்ளது   

ஹரியாோ மாநில அரசு ‘ரீடிங் மிஷன்’ என்ற முயற்சிடயத் 
டதாடங்கியுள்ளது. மாநிலத்தின் இளம் மாணவர்களிடடதய வாசிப்பு 
ேழக்கத்டத ஊக்குவிப்ேதற்காக இந்த முயற்சி டதாடங்கப்ேட்டது. 

ஹரியாோ மாநிலத்தின் இந்த முயற்சியின் கீழ், கல்வி நிறுவேங்களில் 
உள்ள மாணவர்களால் மாதாந்திர புத்தக மறுஆய்வு அமர்வுகள் ஆகியடவ 
ஏற்ோடு டசய்யப்ேட உள்ளே. 

சேலுங்கொேொ 

சேலுங்கொேொவின் இரண்டு ேரவு டமயங்களுக்கு அதமசொன் 1.5 
பில்ைியன் அசமரிக்க டொைர்கடள முேலீடு சசய்யவுள்ளது 



டதலுங்காோவின் தரவு டமயக் டகாள்டகயின் கீழ் இரண்டு தரவு 
டமயங்களுக்கு அதமசான் 1.5 ேில்லியன் அடமரிக்க டாலர்கடள முதலீடு 
டசய்யவுள்ளது 

அதமசான் நிறுவேம் வடல தசடவகள் டஹதராோத்தில் இரண்டு தரவு 

டமயங்கடள அடமக்க 1.5 ேில்லியன் அடமரிக்க டாலர் முதலீடு டசய்ய 

திட்டமிட்டுள்ளது.  இதன்ேடி அடமய உள்ள தேியார் நிறுவேத்திற்கு அதன் தரவு 

டமயக் டகாள்டகயின் கீழ் டதலுங்காோ அரசு உதவி டசய்யும். 

விருதுகள் 

IBA வழங்கிய வங்கி சேொழில்நுட்ப 2019 விருதுகளில் சவுத் இந்ேியன் வங்கி 
இரண்டு விருதுகடளப் சபற்றது 

இந்திய வங்கிகள் சங்கம் நிறுவிய வங்கி டதாழில்நுட்ே 2019 விருதுகளில் சவுத் 
இந்தியன் வங்கி இரண்டு விருதுகடளப் டேற்றுள்ளது. இந்த நிகழ்வு 

மகாராஷ்டிராவின் மும்டேயில் நடடடேற்ற இந்தியன் வங்கி சங்கத்தின் 15 வது 

ஆண்டு வங்கி டதாழில்நுட்ே மாநாடு, எக்ஸ்தோ மற்றும் விருதுகளில் 

நடடடேற்றது. டதன்ேிந்திய வங்கி ‘அதிக வாடிக்டகயாளர் டமய வங்கி 
டதாழில்நுட்ேத்டதப் ேயன்ேடுத்துதல்’ ேிரிவில் டவற்றியாளராகவும், சிறு 

வங்கிகளிடடதய ‘ேண ேரிவர்த்தடே முடறடய ஊக்குவித்தல்’ ேிரிவில் 

இரண்டாம் இடத்டதப் ேிடித்தது. 

ஜேொேிபேி ரொம் நொத் தகொவிந்த் ஐ.என்.எஸ் சிவொஜிக்கு வழங்குகிறொர் 

மகாராஷ்டிராவின் தலாோவாலாவில் நடடடேற்ற விழாவில் மும்டே 
மற்றும் புதே இடடதய அடமந்துள்ள ஒரு முன்ேணி இந்திய கடற்ேடட 
ேயிற்சி நிறுவேமாே ஐ.என்.எஸ் சிவாஜிக்கு ஜோதிேதி ராம் நாத் தகாவிந்த் 
ஜோதிேதியின் வண்ணத்டத வழங்கிோர். ஆயுதப்ேடடகளின் உச்ச 
தளேதியால் வண்ணம் அல்லது தரநிடலகடள வழங்குவது என்ேது ேிரிவின் 
சிறப்ோே தசடவயின் ஒப்புதல் ஆகும். இந்த மாதம், ஐ.என்.எஸ் சிவாஜி 
கடற்ேடட தேது  75 ஆண்டுகால தசடவடய நிடேவுகூர்கிறது.  

மொநொடுகள் 

மும்டபயில் நடடசபறவிருக்கும் தபரிடர் இடர் நிேி, கொப்பீடு மற்றும் இடர் 
பரிமொற்றம் மொநொடு நடடசபற்றது 

மும்டேயில் தேரழிவு இடர் நிதி, காப்ேடீு மற்றும் இடர் ேரிமாற்றம் குறித்த 
ததசிய ேட்டடற நடடடேறுகிறது. இந்திய இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் 



நிறுவேத்துடன் இடணந்து ததசிய தேரிடர் தமலாண்டம நிறுவேம் இந்த 
மாநாட்டட ஏற்ோடு டசய்து உள்ளது. 

 

நியமேங்கள் 

ஐ.சி.ஏ.ஐ.யின் புேிய ேடைவரொக அதுல் குப்ேொ தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டொர் 

2020 - 21 காலத்திற்காே ஐ.சி.ஏ.ஐ.யின் புதிய தடலவராக சிஏ அதுல் குமார் 
குப்தா ததர்ந்டதடுக்கப்ேட்டார். 2020 - 21 ஆம் ஆண்டுகளுக்காே ஐசிஏஐயின் 
துடணத் தடலவராக நிஹார் நிரஞ்சன் ஜம்புசரியா ததர்ந்டதடுக்கப்ேட்டார். 

ஐ.சி.ஏ.ஐ என்ேது இந்தியாவின் ததசிய டதாழில்முடற கணக்கியல் 
அடமப்ோகும், இது ஜூடல 1, 1949 இல் நிறுவப்ேட்டது. 

 

 

 

பொதுகொப்பு சசய்ேிகள் 

பொர்க் உருவொக்கிய இைகுரக புேிய புல்ைட் ப்ரூஃப் ஜொக்சகட் "பொபொ கவொச்" 
என்று சபயரிடப்பட்டது  

ோோ அணு ஆராய்ச்சி டமயம் ோோ கவாச் என்ற புதிய புல்லட் ப்ரூஃப் 
ஜாக்டகட்டட உருவாக்கி உள்ளது. ஜாக்டகட்டுகடள மத்திய டதாழில்துடற 
ோதுகாப்பு ேடட ேயன்ேடுத்த உள்ளது. 

முக்கிய நொட்கள் 

பிப்ரவரி 13 உைக வொசேொைி ேிேமொக சகொண்டொடப்படுகிறது 

ஒவ்டவாரு ஆண்டும் ேிப்ரவரி 13 ஆம் தததி உலக வாடோலி திேம் (WRD) 
டகாண்டாடப்ேடுகிறது. இந்த ஆண்டின் உலக வாடோலி திேத்தின் 
கருப்டோருள் ‘வாடோலி மற்றும் ேன்முகத்தன்டம’ என்ேதாகும். 

சமூகங்கடள ஒன்றிடணப்ேதற்கும் மாற்றத்திற்காே தநர்மடறயாே 
உடரயாடடல ஊக்குவிப்ேதற்கும் வாடோலி எவ்வாறு தேித்துவமாக 
நிடலநிறுத்தப்ேடுகிறது என்ேடத மதிக்க இந்த நாள் ஒரு வாய்ப்டே 
வழங்குகிறது. 



மற்ற சசய்ேிகள் 

மூத்ே இந்ேிய பத்ேிரிடகயொளர் நந்து ஆர் குல்கர்ேி கொைமொேொர் 

மூத்த இந்திய ேத்திரிடகயாளர் நந்து ஆர் குல்கர்ேி சமீேத்தில் மும்டேயில் 

காலமாோர்.  1976 ஆம் ஆண்டில் ‘தி இந்தியன் எக்ஸ்ேிரஸ்’ மூலம் தேது 
வாழ்க்டகடயத் டதாடங்கிய அவர் கிட்டத்தட்ட 16 ஆண்டுகள் அந்தக் 
குழுவில் ேணியாற்றிோர். 


