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EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

புல்வாமாவின் ோக்குேலில் பலியான வரீர்களுக்கு  ஜனாேிபேி ராம் 
நாத் தகாவிந்த் தகாவிந்ே அஞ்சலி சசலுத்ேினார் 

புல்வாமாவில் பலியான தியாகிகளுக்கு ஜனாதிபதி ராம் நாத் ககாவிந்த் 
மரியாதத செலுத்தினார். ஜம்முவில், வரீ மரணம் அதைந்த மத்திய 
ரிெர்வ் கபாலீஸ் பதை பணியாளர்களின் நிதனவு நாள் பிப்ரவரி 14 
அன்று சலத்கபாரா முகாமில் அனுெரிக்கப்பட்ைது. நிதனவிைத்தில், 40 
தியாகிகளின் சபயர்களும் அவர்களின் பைங்களுைன் கெதவ மற்றும் 
விசுவாெம் என்ற வாெகத்துைன் சபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமித் ஷா புதுடில்லியில் இரண்டு நாள் பிம்ஸ்சடக் 
‘தபாதேப்சபாருள் கடத்ேதல எேிர்ப்பேற்கான மாநாட்தட’ 
சோடங்கி தவத்ோர் 

மத்திய உள்துதற அதமச்ெர் ஸ்ரீ அமித் ஷா இரண்டு நாள் நீடித்த 
பிம்ஸ்சைக் ‘கபாததப்சபாருள் கைத்ததல எதிர்ப்பதற்கான மாநாடு’, 
புதுதில்லியில் சதாைங்கி தவத்தார். இதத உள்துதற அதமச்ெகத்தின் 
கபாததப்சபாருள் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் ஏற்பாடு செய்தது. 2018 ஆம் 
ஆண்டில் கநபாளத்தின் காத்மாண்டுவில் 4 வது பிம்ஸ்சைக் 
உச்ெிமாநாட்டின் கபாது பிரதமர் நகரந்திர கமாடி செய்த 
உறுதிப்பாட்டின் அடிப்பதையில் இந்த மாநாடு நதைசபற்றது. 

குஜராத்ேின் வதோேராவில் ‘எங்கீக்ஸ்தபா 2020’ கண்காட்சி 
நதடசபறவிருக்கிறது 

சமகா சதாழில்துதற கண்காட்ெியின் 6 வது பதிப்பு ‘எங்கீக்ஸ்கபா 2020’ 
குஜராத்தின் வகதாதராவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய தயாரிப்புகதள ஊக்குவிப்பதற்காக மூன்று நாள் சமகா 
கண்காட்ெிதய ெிறு அளவிலான சதாழில்கள் கூட்ைதமப்பு ஏற்பாடு 
செய்துள்ளது. 



முன்னாள் அதமச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் சபயதர இந்ேிய அரசாங்கம் 
இரண்டு முக்கிய நிறுவனங்களுக்கு சபயரிட உள்ளது 

மதறந்த சவளியுறவு துதற அதமச்ெர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் சபயதர 
இந்திய அரசு பிரவாெி பாரதிய தமயம் மற்றும் சவளியுறவு கெதவ 
நிறுவனம் ஆகிய இரண்டு இந்திய நிறுவங்களுக்கு சூட்ை உள்ளது.  

பிரவாெி பாரதிய தமயம் என்பது ஒரு கலாச்ொர தமயமாகும், இது 
உலசகங்கிலும் உள்ள அதன் புலம்சபயர்ந்கதாருைனான இந்தியாவின் 
சதாைர்தப பிரதிபலிக்கிறது. 

சவளியுறவு கெதவ நிறுவனம் என்பது இந்திய தூதர்களின் பயிற்ெி 
நைத்தும் நிறுவனமாகும். 

தபார்ச்சுகல் ஜனாேிபேி மார்சசதலா சரசபதலா டி சசௌசா 
இந்ேியாவுக்கு வருதக ேந்துள்ளார் 

கபார்ச்சுகல் அதிபர் மார்செகலா சரசபகலா டி செௌொ 4 நாள் 
பயணமாக இந்தியா வந்தார். 

இரு நாடுகளும் சபாருளாதாரம்,வணிகம், அறிவியல், கலாச்ொரத் 
துதறயில் ஒத்துதழப்தபக் சகாண்டுள்ளன என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக குழந்தேகள் அறிக்தகதய யுனிசசப் 
சவளியிட்டது 

யுனிசெப் இன் உலக குழந்ததகள் அறிக்தக 2019 இன் படி, 5 
வயதுக்குட்பட்ை குழந்ததகளின் இறப்பு விகிதம் இந்தியாவில் 1000 
குழந்ததகளுக்கு 37 ஆக உள்ளது. 

உலகமயமாக்கல், நகரமயமாக்கல், ஏற்றத்தாழ்வுகள், மற்றும் 
காலநிதல மாற்றம் ஆகியதவ உலசகங்கிலும் உள்ள குழந்ததகளின் 
ஊட்ைச்ெத்து நிதலதமயில் முன்பில்லாத வதகயில் எதிர்மதறயான 
மாற்றங்கதள ஏற்படுத்துகின்றன என்று யுனிசெப் அறிக்தகயில் 
சவளியிட்டுள்ளது. 

மாநில சசய்ேிகள் 



ஒடிசா 

ஒடிசா சிறு மற்றும் நடுத்ேர சோழில் துதற எச்.டி.எஃப்.சி 
வங்கியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் தகசயழுத்ேிட்டு உள்ளது 

ஒடிொவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை ஸ்ைார்ட்அப்களுக்கு ஸ்மார்ட் வங்கி 
ெம்மந்தமான தீர்வுகதள வழங்குவதற்காக ஒடிொ அரொங்கத்தின் ெிறு 
மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் எச்.டி.எஃப்.ெி வங்கி லிமிசைட் உைன் 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் தகசயழுத்திட்டுள்ளது.  

விருதுகள் 

சமூக ஆர்வலர் கீோ சசன் டான் தடவிட் பரிதச சவன்றார் 

இந்தியாவின் புகழ்சபற்ற சபண்ணிய அறிஞரும் ஆர்வலருமான கீதா 
சென் மதிப்புமிக்க ைான் கைவிட் பரிதெ சவன்றுள்ளார், இது 
ஆண்டுகதாறும் உலசகங்கிலும் உள்ள தனிநபர்களுக்கும் 
அதமப்புகளுக்கும் ஊக்கமளிக்கும் வதகயில் வழங்கப்படுகிறது. கீதா 
சென் இந்திய சபாது சுகாதார அறக்கட்ைதளயின் இயக்குநராகவும் 
உள்ளார். 

பதயா ஏசியா 2020 ஜதீனாம் தவலி எக்ஸலன்ஸ் விருதே 
விருதுகதள அறிவித்து உள்ளது 

அசமரிக்க கநாசயதிர்ப்பு நிபுணர் மற்றும் புற்றுகநாயியல் நிபுணர் 
ைாக்ைர் கார்ல் எச் ஜூன் மற்றும் கநாவார்டிஸ் ததலதம நிர்வாக 
அதிகாரி ைாக்ைர் வெந்த் நரெிம்மன் ஆகிகயாருக்கு பகயா ஏெியா 2020 
இன் ஜகீனாம் கவலி எக்ஸலன்ஸ் விருது வழங்கப்பைவிருக்கிறது. 

இந்த விழாதவ சதலுங்கானா அரொங்கத்தின் உலகளாவிய உயிரி 
சதாழில்நுட்பம் மற்றும் வாழ்க்தக அறிவியல் மன்றம் பிப்ரவரி மாதம் 
17 முதல் 19 வதர ஏற்பாடு செய்ய உள்ளது. 

நியமனங்கள் 

ராஜவீ் பன்சதல ஏர் இந்ேியாவின் ேதலவராக இரண்டாவது 
முதறயாக அரசு நியமித்துள்ளது  



இரண்ைாவது முதறயாக ஏர் இந்தியாவின் ததலவர் மற்றும் நிர்வாக 
இயக்குநராக ராஜவீ் பன்ெதல இந்திய அரொங்கம் நியமித்துள்ளது. 
பன்ொல் தற்கபாது சபட்கராலியம் மற்றும் இயற்தக எரிவாயு 
அதமச்ெகத்தின் கூடுதல் செயலாளராக உள்ளார். விமான 
நிறுவனத்தின் ததலவராக தனது ஓராண்டு காலத்தத நிதறவு செய்த 
அஸ்வானி கலாகானிக்கு பதிலாக அவர் நியமிக்கப்படுகிறார். 

ஸ்ரீநாத் நரசிம்மனை தனைனம நிர்வாக அதிகாரியாக டாடா டிரஸ்ட்ஸ் 
நியமித்து உள்ளது 

ைாைா குழுமத்தின் ஸ்ரீநாத் நரெிம்மதன ைாைா டிரஸ்ட்ஸ் தங்கள் 
முதல் ததலதம நிர்வாகியாக நியமித்து உள்ளது. தற்கபாது ைாைா 
சைலிெர்வெீஸ் லிமிசைட் மற்றும் ைாைா சைலிெர்வெீஸ் மகாராஷ்டிரா 
லிமிசைட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான நரெிம்மன் தனது 
ஏப்ரல் 1 முேல் டாடா டிரஸ்ட்ஸ் தனைனம நிர்வாக அதிகாரியாக 
சபாறுப்தபற்கவுள்ளார். 

இஸ்கரா விண்சவளி விஞ்ஞானி ஜி நாராயணன் NSIL ததலவராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

மூத்த இஸ்கரா விண்சவளி விஞ்ஞானி ஜி நாராயணன், இந்திய 
அரெின் சபாதுத்துதற பிரிவு நியூ ஸ்கபஸ் இந்தியா லிமிசைட் 
ததலவராக கதர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.  

இஸ்கராவின் யூனிட் லிக்விட் ப்ராபல்ஷன் ெிஸ்ைம்ஸ் சென்ைரில் 
துதண இயக்குநராக நாராயண் பணியாற்றினார், இது ஏவுகதண 
வாகனங்களுக்கான திரவ உந்துவிதெ நிதலகதள வடிவதமத்து 
உருவாக்க உதவுகிறது. 

மாநாடுகள் 

சகாதரானா தவரஸ் அச்சுறுத்ேலால் சமாதபல் உலக காங்கிரஸ் 
ரத்து சசய்யப்பட்டது 

பார்ெிகலானாவுக்கு ஒரு லட்ெத்துக்கும் கமற்பட்ை பார்தவயாளர்கதள 
ஈர்க்கும் வருைாந்திர சதாதலத் சதாைர்பு மாநாைான சமாதபல் 
கவர்ல்ட் காங்கிரஸ், சகாகரானா தவரஸ் அச்ெத்தால் ரத்து 



செய்யப்பட்ைது. இந்நிகழ்ச்ெிதய குகளாபல் ெிஸ்ைம் ஃபார் சமாதபல் 
கம்யூனிககஷன்ஸ் சதாதலத் சதாைர்பு ெங்கம் நைத்தவிருந்தது. 

விதளயாட்டு சசய்ேிகள் 

ஒலிம்பிக் ேகுேிகளுக்கான ஐ.ஓ.சியின் குத்துச்சண்தட 
ேரவரிதசயில் அமித் பங்கல் முேலிடத்தேப் பிடித்ோர் 

சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்ற அமித் பங்கல் ஒலிம்பிக் தகுதிப் 
கபாட்டிகளுக்கான 52 கிகலாகிராம் பிரிவில் முதலிைத்ததப் 
பிடித்துள்ளார், இந்த பட்டியதல ெர்வகதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் 
குத்துச்ெண்தை பணிக்குழு அடுத்த மாத ஒலிம்பிக் தகுதி கபாட்டிக்கு 
முன்னதாக சவளியிட்ைது.  

உலக ொம்பியன்ஷிப்பில் சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்ற முதல் 
இந்தியரானார் அமித், 2018 காமன்சவல்த் மற்றும் ஆெிய 
விதளயாட்டுப் கபாட்டிகளிலும் தங்கப் பதக்கங்கதளப் சபற்றுள்ளார். 

சபண்கள் தரவரிதெயில் இந்திய குத்துச்ெண்தை வரீர் கமரி ககாம் 51 
கிகலா பிரிவு தரவரிதெயில் 5 வது இைத்ததப் பிடித்துள்ளார். 

இந்ேிய ஹாக்கி தகப்டன் மன்பிரீத் சிங் 2019 ஆம் ஆண்டின் சிறந்ே 
வரீராக தேர்வு சசய்யப்பட்டார் 

இந்திய ஆண்கள் ஹாக்கி அணியின் ககப்ைன் மன்பிரீத் ெிங் ெர்வகதெ 
ஹாக்கி ெம்கமளனத்தால் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ெிறந்த வரீராக 
கதர்வு செய்யப்பட்ைார்.  

மிட்பலீ்ைர் மன்பிரீத், 1999 ஆம் ஆண்டில் விருதுகள் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை பின்னர் இந்த விருதத சவன்ற முதல் இந்தியர் 
என்ற சபருதமதய சபற்றார். 

குல்மார்க்கில் தேசிய குளிர்கால விதளயாட்டுக்கள் நதடசபற 
உள்ளன 

கதெிய குளிர்கால விதளயாட்டுக்கள் மார்ச் 7, 2020 முதல் 
குல்மார்க்கில் நதைசபற உள்ளது. குல்மார்க்கில் இந்த 
விதளயாட்டுக்கள் ஐந்து நாட்கள் நதைசபற உள்ளன. இது சககலா 
இந்தியா கபாட்டிகளின் கீழ் நதைசபறுகிறது. 



சககலா இந்தியா முதன்முதலில் 2018 இல் நதைசபற்றது. சககலா 
இந்தியா நிகழ்வின் முக்கிய கநாக்கம் இந்தியா முழுவதும் அடிமட்ை 
அளவிலான திறதமகதள ஊக்குவிப்பதாகும். 


