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EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

வடீ்டுவசேி மற்றும் நகர்ப்புற அமமச்சகம் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 
நகராட்சி சசயல்ேிறன் குறியீட்மட ேயாரிக்க சோடங்கியுள்ளது 

வடீ்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற அமமச்சகம் (MoHUA), இரண்டு மதிப்படீ்டு 

கட்டமமப்புகமை அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது. 100 ஸ்மார்ட் நகரங்கள் மற்றும் 14 

நகரங்கைில் குடிமக்கைின் வாழ்க்மகத் தரத்மத மதிப்பிடுவதற்கு 2019 ஆம் 
ஆண்டிற்கான நகராட்சி சசயல்திறன் குறியடீ்மட தயாரிக்க சதாடங்கியுள்ைது. 

இது நகரங்கமைத் திட்டமிடுவதற்கும், அவற்மற நமடமுமறப்படுத்துவதற்கும், 

பின்னர் அவற்றின் சசயல்திறமனக் கண்காணிப்பதற்கும் உதவியாக இருக்கும். 

உள்ைாட்சி அமமப்புகைால் வழங்கப்படும் சசமவகள், நிர்வாகத்தின் 

சசயல்திறன், நகரங்களுக்குள் வாழக்கூடிய தன்மம மற்றும் இறுதியாக 

குடிமக்கைின் கருத்து ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் இந்த குறியடீு 
உருவாக்கப்படும். 

நாட்டின் 2 வது மிகப்சபரிய சமட்தரா ேிட்டம் மைேராபாத்ேில் 
சோடங்கப்பட்டது 

மைதராபாத் மற்றும் சசகந்திராபாத் நகரங்கமை இமணக்கும் ஜூபிலி சபருந்து 

நிமலயம் (சஜபிஎஸ்) முதல் மகாத்மா காந்தி சபருந்து நிமலயம் (எம்ஜிபிஎஸ்) 

வமர புதிய சமட்சரா பாமதமய சதலுங்கானா முதல்வர் திரு. சக. சந்திரசசகர் 

ராவ் சதாடங்கி மவத்தார் . இதன் சமாத்த சசயல்பாட்டு தூரம் 69.2 கி.மீ. 

சகாண்ட இது சடல்லி சமட்சரா ரயில் சநட்சவார்க்கிற்கு அடுத்தபடியாக இது 
நாட்டின்2 வது மிகப்சபரிய சசயல்பாட்டு சமட்சரா திட்டமாக உருவாகியுள்ைது 

இந்ேிய இராணுவ தமஜர் உலகின் முேல் குண்டு துமளக்காே 
சைல்சமட்மட உருவாக்கியுள்ளார்  

 

இந்திய ராணுவ சமஜர் அனூப் மிஸ்ரா உலகின் முதல் குண்டு துமைக்காத 
சைல்சமட்மட உருவாக்கியுள்ைார். இந்த சைல்சமட் 10 மீட்டர் 
தூரத்திலிருந்து ஏ.சக .47 புல்சலட்மட கூட தாங்கும் வலிமம பமடத்தது. 
அசபதயா திட்டத்தின் கீழ் சைல்சமட் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 

மாநில சசய்ேிகள் 



ைரியானா 

ைரியானா ரூ .1500 தகாடிமய முக்யாமந்ேிரி பரிவர் சமிரேி தயாஜனா 

ேிட்டத்ேிற்கு ஒதுக்கியுள்ளது 

தற்சபாமதய மாநில அரசின் சவற்றிகரமான 100 நாட்கமைக் குறிக்கும் வமகயில் 

முதலமமச்சர் திரு.மசனாைர் லால் கட்டார் மற்றும் ைரியானாவின் துமண 

முதல்வர் திரு. துஷ்யந்த் சவுதாலா வறுமமக் சகாட்டுக்குக் கீழ் உள்ை 

குடும்பங்களுக்கு ரூ .6000 நிதி உதவி வழங்கும் திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தினர். 

இந்த சதாமக சநரடி பண பரிமாற்றம் மூலம் மக்கைின் வங்கி கணக்குகளுக்கு 

மாற்றப்படும். 

ஆந்ேிரா பிரதேசம் 

ஆந்ேிர மாநில முேல்வர் ராஜமதைந்ேிரவர மாவட்டத்ேில் முேல் ‘ேிஷா’ 

காவல் நிமலயத்மே ேிறந்து மவத்ோர் 

சபண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் மீதான குற்ற வழக்குகமை பிரத்திசயகமாக 

மகயாை ஆந்திர மாநில முதல்வர் ஒய்.எஸ்.ஜகன்சமாகன் சரட்டி 

ராஜமசைந்திரவரம் நகரில் முதல் திஷா காவல் நிமலயத்மத திறந்து மவத்தார்.  

அமனத்து 18 திஷா காவல் நிமலயங்களும் விமரவில் மாநிலத்தின் 13 

மாவட்டங்கைிலும் ரூ. 21.10 சகாடி பட்சஜட்டில் அமமக்கப்படும். 

வங்கி மற்றும் சபாருளாோர சசய்ேிகள் 

சகாதரானா மவரமை எேிர்த்துப் தபாராடுவேற்கு எ.டி.பி வங்கி   2 
மில்லியன் நிேித் சோமகமய ஒதுக்கியுள்ளது 

நாவல் சகாசரானா மவரஸ்  பரவுவமத தடுக்ப்பதற்காக எ.டி.பி வங்கி   
க,கம்சபாடியா, சீனா, லாசவாஸ், மியான்மர், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் 
சபான்ற நாடுகளுக்கு பிராந்திய சதாழில்நுட்ப உதவி வழங்க வங்கி 2 
மில்லியன் நிதித் சதாமகமய ஒதுக்கியுள்ைது. எ.டி.பி வங்கி உலக சுகாதார 
நிறுவனத்துடன் சசர்ந்து சகாசரானா மவரமை தடுக்க நடவடிக்மக 
சமற்சகாண்டு வருகிறது. 

ஒப்பந்ேங்கள் 

தநபாளம் இந்ேியாவுடன் இமைந்து மிகப்சபரிய நீர் மின் ேிட்டத்மே 
நிறுவ ஒப்பந்ேத்ேில் மகசயழுத்ேிட்டு உள்ளன 

இந்தியாவும் சநபாைமும் இமணந்து சநபாைத்தின் மிகப்சபரிய நீர்மின் திட்டமான 

அருண் -3 என்ற திட்டத்மத இந்தியாவின் உதவியுடன் கட்டப்படுகிறது.  



சநபாைத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் 900 சமகாவாட் சமகா மைட்சரா பவர் 

சங்குவாசபா மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்திற்கு 
சநபாைத்தில் உள்ை 7 வங்கிகளும் இந்தியாவில் உள்ை ஸ்சடட் பாங்க் ஆப் 

இந்தியா, பஞ்சாப் சநஷனல் வங்கி, கனரா வங்கி, ஆக்சிம் வங்கி மற்றும் யூனியன் 

பாங்க் ஆப் இந்தியா ஆகிய ஐந்து வங்கிகளும் நிதி உதவி அைிக்கின்றன. 

இந்துஸ்ோன் ஏதராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் ஒளி பயன்பாட்டு சைலிகாப்டமர 

ேயாரிக்க ஒப்புேல் சபற்றுள்ளது 

இந்துஸ்தான் ஏசராநாட்டிக்ஸ் லிமிசடட் (எச்ஏஎல்) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 
சமம்பாட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து ஒைி பயன்பாட்டு சைலிகாப்டமர 
தயாரிப்பதற்கான அனுமதி சபற்றது. இது இந்திய விமானப்பமட மற்றும் இந்திய 

ராணுவம் சசயல்பாட்டு சதமவகமை பூர்த்தி சசய்ய உள்நாட்டில் 

வடிவமமக்கப்பட்டு வருகிறது. 

டாடா குழுமத்மே பாரேி ஏர்சடலுடன் இமைக்க சோமலத்சோடர்ப்பு துமற 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது 

சதாமலத் சதாடர்புத் துமற, பாரதி ஏர்சடலுடன் டாடா குழுமத்தின் இமணய 

ஒப்புதல் அைித்துள்ைன. 2017 ஆம் ஆண்டு டாடா குழுமம் தனது பங்குகமை 

ஏர்சடல்லிடம் விற்க அனுமதி சகாரியது. சதாமலத்சதாடர்ப்பு துமற 2 

வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த இரு நிறுவங்களும் இமணய ஒப்புதல் 
அைித்துள்ைது.  

நியமனங்கள் 

உலக வங்கியின் ேமலமம சபாருளாோர நிபுைர் பிசனதலாபி க ஜியாதனா 

பேவி விலகினார் 

உலக வங்கியின் தமலமம சபாருைாதார நிபுணர் பிசனசலாபி கஜியாசனா 

சகால்ட்பர்க் தனது ராஜினாமாமவ அறிவித்தார். அவர் மார்ச் 1, 2020 அன்று தனது 

பதவியில் இருந்து விலகுவார். உலக வங்கியின் ஆராய்ச்சி இயக்குனர் ஆர்ட் 
க்சர தமலமம சபாருைாதார நிபுணராக பதவியில் இருப்பார். 

சபரிமமல தகாவிலில் ஆபரைங்கமள பட்டியலிட சி.என்.ஆர் நாயமர 
உச்ச நீேிமன்றம் நியமித்து உள்ளது 

உச்சநீதிமன்றம் ஓய்வு சபற்ற சகரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி 
சி.என்ராமச்சந்திரன் நாயர் சபரிமமல சகாயிலின் ஆபரணங்கைின் சரக்கு 
மற்றும் மதிப்படீ்டு அறிக்மகமயத் தயாரிக்க நியமிக்கபட்டுள்ைார். இந்த 



அறிக்மகமயத் தயாரிக்க நீதிமன்றம் சமலும் நான்கு வாரங்கள் மாநில 
அரசுக்கு அனுமதி அைித்துள்ைது. 

ேரவரிமசகள் 

ஐ.ஐ.எம் சபங்களூரு வைிகத்ேில் உலகளாவிய MOOC சசயல்ேிறன் 
பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்ேில் உள்ளது 

கர்நாடகாவின் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சமசனஜ்சமன்ட் சபங்களூரு 
(ஐ.ஐ.எம்.பி) உலகைாவிய MOOC சசயல்திறன் பட்டியலில் 2020 ஆம் ஆண்டில் 
மூன்றாம் இடத்மதப் பிடித்துள்ைது. இந்த பட்டியலில் முதல் மூன்று 
இடத்மத பிடித்த பள்ைிகள்:  

1. சைச்இசி பாரிஸ்,  

2 அசமரிக்கா சபன்சில்சவனியா பல்கமலக்கழகத்தின் வார்டன் பள்ைி  

3. ஐ.ஐ.எம்-சபங்களூரு, கர்நாடகா 

பிற சசய்ேிகள் 

எழுத்ோளர் பி பரதமஸ்வரன் காலமானார் 

புகழ்சபற்ற சிந்தமனயாைர், எழுத்தாைர் மற்றும் பாரதிய விச்சார மமயத்தின் 

நிறுவனர்-இயக்குனர் பி பரசமஸ்வரன் சகரைாவில் காலமானார். அவருக்கு 2018 

ஆம் ஆண்டு  பத்ம விபூஷன் விருதும்  மற்றும் 2004 ஆம் ஆண்டு  பத்மஸ்ரீ விருதும் 

வழங்கப்பட்டது. 

அசமரிக்க எழுத்ோளர் தராஜர் கான் 92 வயேில் காலமானார் 

அசமரிக்க எழுத்தாைர் சராஜர் கான் தனது தி பாய்ஸ் ஆப் சம்மர் என்ற 
நூலுக்காக நன்கு அறியப்பட்டவர் நியூயார்க் நகரில் காலமானார். இவர் 
இருபதுக்கும் சமற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதி புகழ் சபற்றவர். இவர் 1989 ஆம் 
ஆண்டு எழுதிய ஜாக் சடம்ப்சச என்ற நூல் மிகவும் புகழ் சபற்றது. 

. 

 

 


