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EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

கலாச்சார ஒற்றுமைமய வளர்ப்பேற்காக இந்ேியா முழுவதும் 18 நாள் ஏக் 

பாரத் ஸ்தரஷ்த் பாரத் பிரச்சாரம் சோடங்கவிருக்கிறது 

நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிடைவே கலாச்சார ஒற்றுடமடே ேளர்ப்பதற்காக 

ஏக் பாரத் ஸ்வரஷ்ை பாரத் ’பிரச்சாரம் ததாைங்கப்பட்டுள்ளது. இது 18 நாட்கள் 

நீடிக்கும் பிரச்சாரமாகும், இது 2020 பிப்ரேரி 28 ேடர ததாைரும். இந்த 

பிரச்சாரத்தின் வநாக்கம் பல்வேறு கலாச்சார நைேடிக்டககள் மூலம் வதசிே 

ஒருங்கிடைப்பின் உைர்டே ஊக்குேிப்பதாகும். 

முன்னாள் ஜனாேிபேி ஏ.பி.தஜ. அப்துல் கலாம் பற்றிய வாழ்க்மக வரலாறு 
படைாக உள்ளது 

மத்திே தகேல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அடமச்சர் பிரகாஷ் ஜேவைகர் முன்னாள் 

ஜனாதிபதி ஏ.பி.வஜ. அப்துல் கலாம் குறித்த ோழ்க்டக பைத்தின் வபாஸ்ைடர 
புதுடில்லிேில் தேளிேிட்ைார்.  

திரு ஜேவைகர், தோரிப்பாளர் மற்றும் இேக்குனர் மதுர் பண்ைர்கர் மற்றும் 

ஹாலிவுட் தோரிப்பாளர் மற்றும் இேக்குனர் ஜானி மார்டின் ஆகிவோர் இந்த 

நிகழ்ச்சிேின் வபாஸ்ைடர தேளிேிட்ைனர். ஹாலிவுட் நடிகர் முஹம்மது அலி 
இந்த பைத்தில் ைாக்ைர் கலாம் வேைத்தில் நடிக்கிறார். 

கடல்சார் பாதுகாப்பு ைற்றும் ஒத்துமைப்பு பற்றிய 4 வது ைாநாடு 
சசன்மனயில் நமடசபற்றது 

2020 ஆம் ஆண்டின் 15 ேது கிழக்கு ஆசிோ உச்சி மாநாட்டை இந்திோ ஏற்பாடு 

தசய்ேவுள்ளது, நகரமான தசன்டனேில் இந்த மாநாடு நடைதபற உள்ளது. 
இந்த மாநாட்டில் முக்கிேமாக கைல்சார் பாதுகாப்பில் ஒத்துடழப்பு மற்றும் 

கைல்சார் களத்தில் உள்ள சோல்கள் குறித்ததடலப்புகளில் கேனம் தசலுத்தும் 

என்று எதிர்பாக்கப்படுகிறது.  

ஆம் ஆண்டின் வபாது 14 ேது கிழக்கு ஆசிோ உச்சி மாநாடு பாங்காக்கில் 

நடைதபற்றது.  

சர்வதேச சசய்ேிகள் 



இளவரசர் சார்லஸ் இந்ேியாவுக்கான குைந்மேகளின் பாதுகாப்பு நிேிமய 

வைங்கினார் 

ததற்காசிோேில் ேறுடமடே எதிர்த்துப் வபாராடுேதற்காக 2007 ஆம் ஆண்டில் 

அேர் நிறுேிே ததாண்டு நிறுேனமான பிரிட்டிஷ் ஆடிேன் டிரஸ்டின் ஒரு 

பகுதிோக பிரிட்ைனின் இளேரசர் சார்லஸ் இந்திோவுக்கான புதிே 

குழந்டதகளின் பாதுகாப்பு நிதிடே ேழங்கினார். அதமரிக்க பாைகர் வகட்டி தபர்ரி 

இந்த புதிே நிதிேத்தின் தூதராக நிேமிக்கப்பை உள்ளார். 

ைாநில சசய்ேிகள் 

ைத்ேியப் பிரதேசம் 

ைத்ேியப் பிரதேசத்ேின் இந்தூரில் ஹுனார் ஹாத் ேிறந்து மவக்கப்பட்டது  

மத்திே பிரவதசத்தில், ஆளுநர் லால்ஜி ைாண்ைன் இந்தூரில் ஹுனார் ஹாத்டத 

திறந்து டேத்தார். இது பிப்ரேரி 16 ேடர நடைதபறும். இதன் ததாைக்க உடரேில் 

ஆளுநர் ஒவ்தோரு பிராந்திேமும் தேவ்வேறு கடல, கலாச்சாரம், தமாழி, 
உடைகடளக் தகாண்ை இந்திோ பன்முகத்தன்டம தகாண்ை நாடு என்றும் 
பன்முகத்தன்டமேில் இந்த ஒற்றுடம இந்திோேின் அடைோளம் என்றும் 
கூறினார்.  

உத்ேரபிரதேசம் 

பள்ளி கல்லூரி ைாணவர்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ேிட்டத்மே சோடங்க 

உத்ேரபிரதேச அரசு ேரீ்ைானித்து உள்ளது 

உத்தரப்பிரவதச முதலடமச்சர் வோகி ஆதித்ேநாத், இடளஞர்களுக்கு வேடல 

ோய்ப்புகடள அளிப்பதற்க்காக தனது அரசாங்கம் இன்ைர்ன்ஷிப்டப ேழங்க 
வபாேதாக  அறிேித்துள்ளார். 

 

வகாரக்பூரில் ததாழிலாளர் மற்றும் வேடலோய்ப்பு பரிேர்த்தடன சங்கம் 
ஏற்பாடு தசய்த கண்காட்சிேின் வபாது முதலடமச்சர் இந்த அறிேிப்டப 

தேளிேிட்ைார். 

ேிரிபுரா 

முேலாவது ஹார்ன்பில் ேிருவிைா ேிரிபுராவில் சகாண்டாடப்பட்டது 

அகர்தலாேின் திரிபுராேில் ஹார்ன்பில் திருேிழா தகாண்ைாைப்பட்ைது. பாரமுரா 

மடலேில் (வமற்கு திரிபுராேில்) 2 நாள் ஹார்ன்பில் திருேிழாடே முதல்ேர் 



பிப்லாப் குமார் வதவ் திறந்து டேத்தார். திரிபுராேில் முதல் முடறோக 

இத்திருேிழா தகாண்ைாைப்பட்ைது. பறடேகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலாடே 

வமம்படுத்துேது குறித்து மக்களிடைவே ேிழிப்புைர்டே ஏற்படுத்துேவத 

இத்திருேிழாேின் வநாக்கம். 

ேரவரிமச ைற்றும் அறிக்மககள் 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய அறிவுசார் குறியீட்டில் இந்ேியா 40 

வது இடத்ேில் உள்ளது 

உலகளாேிே அறிவுசார் தசாத்து குறிேடீ்டில்(Global Intellectual Property Index) 
2020 இல் இந்திோ 53 நாடுகளில் 40 ேது இைத்தில் உள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டில் 50 

நாடுகளில் இந்திோ 36 ேது இைத்தில் உள்ளது. இருப்பினும், இந்திோேின் 

மதிப்தபண் 2019 ஆம் ஆண்டில் 36.04 சதேதீத்திலிருந்து 2020 ஆம் ஆண்டு 38.46 

சதேதீமாக உேர்ந்துள்ளது. 

அதமரிக்கா, இங்கிலாந்து, சுேைீன், பிரான்ஸ் மற்றும் தஜர்மனி ஆகிேடே 2019 

ஆம் ஆண்டில் அறிவுசார் தசாத்து குறிேடீ்டில் முதல் ஐந்து இைங்கடள 
பிடித்துள்ளன. 

விருதுகள் 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆஸ்கார் விருது வைங்கும் விைா நியூயார்க் நகரில் 

நமடசபற்றது 

உலக சினிமாேில் உேரிே ேிருதாக கருதப்படும் ஆஸ்கார் ேிருதுகள் ேழங்கும் 

ேிழா தற்வபாது நடைதபற்றது. அந்த ேிழாேில் தசன்ற ஆண்டிற்கான சிறந்த 

நடிகர், சிறந்த திடரப்பைம் வபான்ற பல பிரிவுகளில் ேிருதுகள் ேழங்கப்பட்ைன. 

  

விருது பிரிவு தேர்வர்கள் 

சிறந்த திடரப்பைம் ) பாரடசட் (Parasite 
சிறந்த தேளிநாட்டு 

திடரப்பைம் பாரடசட் (Parasite 
சிறந்த இேக்குனர் – வபாங் ஜூன் வஹா ( Parasite) 
சிறந்த திடரக்கடத பாரடசட் (Parasite 

சிறந்த நடிகர் ஜாக்குேின் பனீிக்ஸ் (Joker) 
சிறந்த பின்னைி இடச – ஹில்ைர் (Joker) 
சிறந்த சவுண்ட் எடிட்டிங் Ford v Ferrari 
சிறந்த பைத்ததாகுப்பு Ford V Ferrari 
சிறந்த ஒலிக்கலடே 1917 
சிறந்த ஒளிப்பதிவு 1917 



சிறந்த துடை நடிகர் 
பிராட் பிட் (once upon a Time in 

hollywood) 
சிறந்த தோரிப்பு ேடிேடமப்பு Once Upon a Time in Hollywood 

சிறந்த நடிடக தரனி தஜல்தேகர் (Judy) 
சிறந்த ேிஷூேல் எபக்ட்ஸ் 1917 

சிறந்த ஒப்படன Bombshell 
சிறந்த பாைல் Rocketman 

சிறந்த அனிவமஷன் 
திடரப்பைம் Toy story 4 

சிறந்த தழுேல் திடரக்கடத Jojo Rabbit 
சிறந்த டலவ் ஆக்சன் 

குறும்பைம் The Neighbor’s Window 
சிறந்த ஆடை ேடிேடமப்பு ஜாக்குலின் துர்ரன் (Little Women) 

சிறந்த ஆேைப்பைம் American Factory 
சிறந்த துடை நடிடக லாரா தைர்ன் (Marriage Story) 

  

காம்யா கார்த்ேிதகயன் இளம் வயேில் ைவுண்ட் அதகான்காகுவாவில் ஏறி 
சாேமன பமடத்துள்ளார் 

காமிோ கார்த்திவகேன் கைற்படை குழந்டதகள் பள்ளிேில் படிக்கும் எட்ைாம் 
ேகுப்பு மாைேி ஆண்டிஸ் மடலத்ததாைரின் மிக உேரமான சிகரமான 
மவுண்ட் அவகான்காகுோேில் ஏறிே உலகின் மிக இடளேேர் என்ற 
சாதடனடே அேர் படைத்துள்ளார். அேர் ஆகஸ்ட் 2019 இல் மவுண்ட் 
தமன்வைாக் காங்ரி II எறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

ைாநாடுகள் 

5 வது டாக்கா கமல உச்சி ைாநாடு பங்களாதேஷில் நடத்ேப்பட்டது 

பங்களாவதஷின் இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுடற நடைதபறும் ஐந்தாேது 
பதிப்பு ைாக்கா கடல உச்சி மாநாட்டை பங்களாவதஷின் கலாச்சார 
ேிேகாரத்துடற அடமச்சர் வக எம் காலித் வநற்று திறந்து டேத்தார்.  

இந்த ஆண்டு நிகழ்ச்சிகளில் வஷக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் பிறந்த நூற்றாண்டு 
ேிழாேில் பங்கபந்துக்கு அஞ்சலி தசலுத்துேதற்காக அேரது ோழ்க்டக 
குறித்த சிறப்பு கண்காட்சியும் நைத்தப்படும். 

நியைனங்கள் 

பிரசர் பாரேி ேமலவர் சூர்யா பிரகாஷ் ஓய்வு சபறுகிறார்  



பிரசார பாரதி தடலேர் சூர்ோ பிரகாஷ் தனது பதேிேில் இருந்து ஓய்வு 
தபறுகிறார். பிரகாஷிற்கான பிரிோேிடை நிகழ்ச்சி இந்திோேின் 
புதுதில்லிேில் நடைதபற்ற அடமப்பின் 159 ேது ோரிேக் கூட்ைத்தில் 
நடைதபற்றது. அேர் டிசம்பர் 2017 ஆம் ஆண்டு  2 ேது முடறோக பிரசர் 
பாரதிேின் தடலேராக நிேமிக்கப்பட்ைார். 

புத்ேகங்கள் ைற்றும் ஆசிரியர்கள் 

தபராசிரியர் தக.ராைகிருஷ்ணா ராவ் எழுேிய ‘எ மசல்ட் ஆஃப் 
சடஸ்டினி’ சுயசரிமே புத்ேகத்மே துமண ஜனாேிபேி சவளியிட்டார் 

இந்திோேின் துடைத் தடலேரும், மாநிலங்களடேத் தடலேருமான ஸ்ரீ 
தேங்டகோ நாயுடு, ஆந்திராேின் காந்தி ததாழில்நுட்ப மற்றும் வமலாண்டம 
பல்கடலக்கழகத்தின் வபராசிரிேர் தகாவனரு ராமகிருஷ்ை ராவ் எழுதிே ‘எ 
டசல்ட் ஆஃப் தைஸ்டினி’ என்ற சுேசரிடத புத்தகத்டத தேளிேிட்ைார். 

விமளயாட்டு சசய்ேிகள் 

13 வது ஐ.சி.சி 19 வயதுக்குட்பட்தடார் கிரிக்சகட் உலகக் தகாப்மப 2020 
சேன்னாப்பிரிக்காவில் நமடசபற்றது 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐ.சி.சி 19 ேேதுக்குட்பட்வைார் கிரிக்தகட் உலகக் 
வகாப்டப கிரிக்தகட் வபாட்டி ததன்னாப்பிரிக்காேில் ஜனேரி 17 முதல் 2020 
பிப்ரேரி 9 ேடர நடைதபற்றது.  

இறுதிப் வபாட்டிகள் பங்களாவதஷ் மற்றும் இந்திோ இடைவே 
ததன்னாப்பிரிக்காேின் உள்ள வஜ.பி. மார்க்ஸ் ஓேலில் நடைதபற்றது. 
இப்வபாட்டிேில் பங்களாவதஷின் அைி இந்திோடே மூன்று ேிக்தகட் 
ேித்திோசத்தில் வதாற்கடித்தது. இதன் மூலம், பங்களாவதஷ் அைி 
முதன்முடறோக 19 ேேதுக்குட்பட்வைார் உலகக் வகாப்டப பட்ைத்டத 
தேன்றது. 

ஹரியானா 10 வது ஹாக்கி இந்ேியா சனீியர் ைகளிர் தேசிய 
சாம்பியன்ஷிப்மப சவன்றது 

தகால்லத்தில் நடைதபற்ற 10 ேது ஹாக்கி இந்திோ சீனிேர் மகளிர் வதசிே 
சாம்பிேன்ஷிப் 2020 (ஏ பிரிவு) பட்ைத்டத ஹரிோனா 6-0 என்ற வகால் 
கைக்கில் தேன்றது.  இதற்கிடைேில், மூன்றாேது நான்காேது இைத்தில் 
உள்ள பிவள-ஆஃப் வபாட்டிேில் மத்திே பிரவதச ஹாக்கி அகாைமி 2-1 என்ற 
வகால் கைக்கில் ஹாக்கி மகாராஷ்டிராடே ேழீ்த்திேது. 



பத்ைஸ்ரீ விருது சபற்ற கிரிராஜ் கிதஷார் 83 வயேில் காலைானார் 

பத்மஸ்ரீ ேிருது தபற்றேரும் நன்கு அறிேப்பட்ை இந்தி நாேலாசிரிேருமான 
கிரிராஜ் கிவஷார் தனது 83 ேேதில் உத்தரபிரவதசம் கான்பூரில் காலமானார் 
.அேர் 1937 ஜூடல 8 ஆம் வததி உத்தரபிரவதசத்தின் முசாபர்நகரில் பிறந்தார்.  

கிரிராஜ் கிவஷார் “தபஹ்லா கிர்மிட்டி”மற்றும் “டத கர்” நாேலுக்காக 
மிகவும் பிரபலமானேர். அேருக்கு 2007 ல் பத்மஸ்ரீ ேிருதும், 1992 ல் சாகித்ே 
அகாைமி ேிருது, 2000 ல் ேிோஸ் சம்மன் ேிருதும் ேழங்கப்பட்ைது. 

முக்கிய நாட்கள் 

உலக பருப்பு ேினம் பிப்ரவரி 10 அன்று உலகளவில் அனுசரிக்கப்பட்டது 

உலக பருப்பு தினம் 2019 முதல் ஒவ்தோரு ஆண்டும் பிப்ரேரி 10 அன்று 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. பருப்பு ேடககளின் முக்கிேத்துேத்டத உைர்த்த 
மற்றும் உலகளாேிே உைோக அங்கீகரிக்க ஐக்கிே நாடுகள் சடபேின் 
உைவு மற்றும் ேிேசாே அடமப்பால் இது நிறுேப்பட்டுள்ளது. 

 

 


