
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 17 மார்ச், 2020 

2020 EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

தேக் முஜிபுர் ரஹ்மானின் 100 வது பிறந்ே ஆண்டு விழாவில் பிரேமர் நதரந்ேிர தமாடி 

பங்தகற்க உள்ளார் 

பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி பங்களோரதஷின் தந்தத எனப்படும் ரஷக் முஜிபுர் ரஹ்மோனின் 100 

வது பிறந்த நோள் ககோண்டோட்டங்களில் வடீிர ோ கோன்பரன்சிங் மூலம் பங்ரகற்கிறோர். 

• ககோரரோனோ தவரஸ் கநருக்கடி கோரணமோக, பங்களோரதஷில் மோர்ச் 17 அன்று 

திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் எந்தகவோரு கபோதுக்கூட்டமும் இல்லோமல் 

நதடகபறும். 

• பங்களோரதஷின் முதல் ஜனோதிபதி ோன ரஹ்மோன் 1920 மோர்ச் 17 அன்று ஃபரித்பூர் 

மோவட்டத்தில் துங்கிபோரோ கிரோமத்தில் பிறந்தோர். அவதர ‘ஜோதீர் பிடோ’ என்றும் 

அதைக்கப்படுவோர். 

தகாவிட் -19 அவசர நிேிக்கு இந்ேியா 10 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர்களள வழங்க 

உறுேியளித்ேது 

ககோரரோனோ தவரதை (ரகோவிட் -19) சமோளிக்க கதற்கோசி  பிரோந்தி  ஒத்துதைப்பு 

சங்கத்தின் (சோர்க்) உறுப்பு நோடுகளின் ததலவர்களின் வடீிர ோ மோநோட்டு கூட்டத்தத 

பிரதமர் நரரந்திர ரமோடி நடத்தினோர். 

• இந்தி ோ ரகோவிட் -19 அவசர நிதிக்கு 10 மில்லி ன் டோலர் வைங்க உறுதி ளித்தது. 

• தற்ரபோது போதிக்கப்பட்ட ரநோ ோளிகதளக் கண்டறி ஒருங்கிதணந்த ரநோய் 

கண்கோணிப்பு ரபோர்ட்டதல (Integrated Disease Surveillance Portal) இந்தி ோ 

பரிந்துதரத்தது. 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

தநபாளத்ேில் மூன்று புேிய பள்ளிகள் அளமக்க இந்ேியா 107.01 மில்லியன் தநபாள 

ரூபாய் வழங்கவுள்ளது 

மூன்று புதி  பள்ளி கட்டிடங்கதள நிர்மோணிக்க இந்தி ோ 107.01 மில்லி ன் ரநபோள 

ரூபோத  வைங்கும். இந்த பள்ளிகள் தர்ச்சுலோ, தனுஷோ மற்றும் கபில்வோஸ்து 

மோவட்டங்களில் கட்டப்படும். 

• இந்தி ோ, ரநபோளம் மற்றும் அதனுடன் இதணந்த மோவட்டங்களுக்கு இதடர  

கோத்மோண்டுவில் 2020 மோர்ச் 16 அன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தகக ழுத்தோனது. 

• இந்தி ோ-ரநபோள ரமம்போட்டு கூட்டு திட்டம் இரு நோடுகளின் பரஸ்பர நலனுக்கோக 

இந்த பள்ளிகதள நிர்மோணித்து வருகிறது. 



 

மாநில சசய்ேிகள் 

சகாதரானா ளவரஸ் காரணமாக ஒடிசாவில் ளசத்ரா ஜாத்ரா விழா ரத்து 

சசய்யப்பட்டது 

ககோரரோனோ தவரைின் அச்சுறுத்தல் கோரணமோக ஒடிசோ அரசு புகழ்கபற்ற தசத்ரோ ஜோத்ரோ 

விைோதவ ரத்து கசய்தது. 

• தசத்ரோ ஜோத்ரோ திருவிைோ தசத்ரோ மோதத்தில் கசவ்வோய் கிைதமகளில் 

ககோண்டோடப்படுகிறது. மோர்ச் 17 ஆம் ரததி இரண்டோவது கசவ்வோய்க்கிைதம 

என்பதோல் நடத்தப்படவிருந்த திருவிைோ , ககோரரோனோ தவரஸ் கோரணமோக  

• ரத்து கசய் ப்பட்டுள்ளது. தோரோ தரினி மதல ஆல த்தில் இந்த திருவிைோ 

ககோண்டோடப்படுகிறது. 

வங்கி சசய்ேிகள் 

எஸ் வங்கி மார்ச் 18 முேல் முழுளமயான வங்கி தசளவளய மீண்டும் சோடங்க 

உள்ளது 

எஸ் வங்கி தனது முழுதம ோன வங்கி ரசதவகதள மோர்ச் 18 முதல் மோதல 6 

மணி ிலிருந்து கதோடங்கும். 

• வங்கி வோடிக்தக ோளர்கள் வி ோைக்கிைதம முதல் அதன் 1,132 க்கும் ரமற்பட்ட 

கிதளகளில் ஏரதனும் ஒன்தற வங்கி ரநரங்களில் அணுகலோம். 

• அரதோடு வோடிக்தக ோளர்கள் அதன் அதனத்து டிஜிட்டல் ரசதவகள் மற்றும் 

தளங்கதளயும் அணுக முடியும். 

ேரவரிளச மற்றும் அறிக்ளககள் 

‘Women On Board 2020’ ஆய்வில் இந்ேியா உலகளவில் 12 வது இடத்ேில் உள்ளது 

‘Women On Board 2020’ என்ற ஆய்வின் படி இந்தி ோ உலகில் 12 வது இடத்தில் உள்ளது. 

இந்த பட்டி லில் 40.72% மதிப்கபண்களுடன் நோர்ரவ முதலிடம் பிடித்தது. 

 

• உலகளோவி  ரவதலவோய்ப்பு தளங்களோன தமஹிரிங் கிளப் மற்றும் சர்க்கோரி-

நோக்கூரி  இதணந்து ‘Women On Board 2020’ குறித்த ஆய்வு 

ரமற்ககோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

• 36 நோடுகளில் பட்டி லிடப்பட்ட 7824 நிறுவனங்கள் ஆய்வுக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டன. 

இந்தி ோவில் இருந்து, பட்டி லிடப்பட்ட 628 நிறுவனங்கள் ஆன்தலன் ஆய்வில் 

பங்ரகற்றன. 

நியமனங்கள் 



 

முன்னாள் CJI ரஞ்சன் தகாதகாய் மாநிலங்களளவயில் உறுப்பினராக 

இளணந்துள்ளார் 

ஜனோதிபதி ரோம் நோத் ரகோவிந்த் இந்தி ோவின் முன்னோள் ததலதம நீதிபதி ரஞ்சன் 
ரகோரகோத  மோநிலங்களதவக்கு பரிந்துதரத்தோர். 

• K.T.S. துளசி அவர்களின் ஓய்வு கோரணமோக இந்த கோலி ிடம் 
உருவோக்கப்பட்டது.  

• அக்ரடோபர் 3, 2018 அன்று பதவிர ற்ற பின்னர் 13 மோதங்களுக்கும் ரமலோக 
ததலதம நீதிபதி ோக  ரகோரகோய் பதவி வகித்தோர். 

இந்ேிய தேர்ேல் ஆளணயம் ஜம்மு-காஷ்மீரின் புேிய ேளலளம தேர்ேல் 
அேிகாரியான ஹிர்தேஷ் குமாளர நியமிக்கிறது 

ஜம்மு-கோஷ்மீர் மத்தி  பிரோந்தி த்தின் புதி  ததலதம ரதர்தல் அதிகோரி ோக 
ஹிர்ரதஷ் குமோதர இந்தி  ரதர்தல் ஆதண ம் நி மித்துள்ளது. இவருக்கு முன் 
இந்த பதவி ில் தஷரலந்திர குமோர் பணி ோற்றினோர். 

• 1999 கதோகுதி ஐ.ஏ.எஸ் அதிகோரி ோன ஹிருரதஷ் குமோர் தற்ரபோது ஜம்மு 
கோஷ்மீர் பள்ளி கல்வித் துதற ில் கச லோளரோக பணி ோற்றி வருகிறோர். 

ஒப்பந்ேங்கள் 

கச்சா எண்சணய் விற்பளனக்கு நுமலிகர் சுத்ேிகரிப்பு நிளலயத்துடன் OIL நிறுவனம் 

ஒப்பந்ேத்ேில் ளகசயழுத்ேிட்டது 

ஆ ில் இந்தி ோ லிமிகடட் (OIL), நுமலிகர் சுத்திகரிப்பு நிதல த்துடன் கச்சோ எண்கணத  

ஐந்து வருட கோலத்திற்கு வோங்குவதற்கும் விற்பதன கசய்வதற்கும் ஒப்பந்தத்தில் 

தகக ழுத்திட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் இரு நிறுவனங்களின் நிதி இ க்குநர்களும் 

தகக ழுத்திட்டனர். 

• கச்சோ எண்கணய் விற்பதன ஒப்பந்தம் 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் 2025 மோர்ச் 31 வதர 

நதடமுதறக்கு வரும். 

• இந்த ஒப்பந்தம் வடகிைக்கு இந்தி ோவில் உள்ள வ ல்களில் இருந்து உற்பத்தி 
கசய் ப்படும் கச்சோ எண்கணய் விற்பதன மற்றும் ககோள்முதல் 

பரிவர்த்ததனகதள ஒழுங்குபடுத்தும். 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரியர்கள் 

மதனாகர் பாரிக்கரின் வாழ்க்ளக வரலாறு ஒரு அசாோரண வாழ்க்ளக என்ற 

சபயரில் புத்ேகமாக உள்ளது 

‘ஒரு அசோதோரண வோழ்க்தக: மரனோகர் போரிக்கரின் வோழ்க்தக வரலோறு’ என்ற 

ததலப்பில் இந்த புத்தகத்தத மூத்த பத்திரிதக ோளர்களோன சத்குரு போட்டீல் மற்றும் 

மோ ோபூஷன் நோகரவங்கர் எழுதியுள்ளனர். 



 

• போதுகோப்பு அதமச்சரோகவும், ரகோவோ முதலதமச்சரோகவும் பணி ோற்றி  மரனோகர் 

போரிக்கரின் வோழ்க்தக குறித்த புத்தகம் ஏப்ரல் மோதம் கவளி ிடப்படும் என்று 

கவளி ீட்டு நிறுவனம் கபங்கு ின் ரரண்டம் ஹவுஸ் இந்தி ோ அறிவித்தது. 

• மரனோகர் போரிக்கர் 2014 முதல் 2017 வதர இந்தி ோவின் போதுகோப்பு அதமச்சரோகவும், 

ரகோவோவின் முதல்வரோகவும் நோன்கு முதற பணி ோற்றினோர். 

பிற சசய்ேிகள் 

மூத்ே பத்ேிரிளகயாளர் பாட்டீல் புட்டப்பா காலமானார் 

மூத்த பத்திரிதக ோளரும் முன்னோள் மோநிலங்களதவ உறுப்பினருமோன போட்டீல் 

புட்டப்போ கோலமோனோர். 

• புட்டப்போ வோரோந்திர இதழ் “பிரபஞ்சோ” இன் நிறுவனர்-ஆசிரி ரோக இருந்துள்ளோர். 

• கன்னட கண்கோணிப்புக் குழுவின் முதல் ததலவரோகவும், எல்தல ஆரலோசதனக் 

குழுவின் ததலவரோகவும் இருந்துள்ளோர். 

மூத்ே கவிஞரும் மளலயாள அறிஞருமான புதுதசரி ராமச்சந்ேிரன் காலமானார் 

மூத்த கவிஞரும் மதல ோள அறிஞருமோன புதுரசரி ரோமச்சந்திரன் கோலமோனோர். 1944 இல் 

கவளி ிடப்பட்ட அவரது முதல் கவிதத ‘ஒன்னந்த் க்குட்டம்’ ஆகும். 

 

• அவரது கவிததப் பதடப்புகள் ரகரளோவின் ஆரம்பகோல வரலோற்ரறோடு , 

இதடக்கோல மதல ோள கமோைி ின் ஆைமோன ஆய்வில் கவனம் கசலுத்தப்பட்டன. 

• அவர் தனது அ ரோத மு ற்சிகளுக்கோகவும் அறி ப்படுகிறோர், இதன் கோரணமோக 

மதல ோளத்தத மத்தி  அரசு 2013 இல் ஒரு கசம்கமோைி கமோைி ோக 

அங்கீகரித்தது. 


