நடப்பு நிகழ்வுகள் – 18 மார்ச், 2020
2020 EXAMSDAILY
தேசிய சசய்ேிகள்
COVID-19 க்கான 24x7உேவி எண்ணை சவளியுறவு துணற அணமச்சகம் சவளியிட்டு
உள்ளது

COVID-19 க்காக 24x7 உதவி எண்ணை வவளியுறவு அணைச்சகம் வவளியிட்டு உள்ளது
•
•
•
•

இதில் கட்டுப்பாட்டு அணறயின் கட்டைைில்லா எண் 1800118797.

ைற்ற எண்கள் 91- 11- 23012113, 91- 11- 23014104 ைற்றும் 91- 11- 23017905.
FAX எண் 91- 011- 23018158.

Covid19@mea.gov.in என்ற ைின்னஞ்சல் முகவரியிழும் வபாது ைக்கள் ைின்னஞ்சல்
அனுப்பலாம்.

சிறு நடுத்ேர நிறுவனங்களின் அணமச்சகம் மிஷன் தசாலார் சர்கா ேிட்டத்ணே
சோடங்கியது

சசாலார் சக்ரா ைிஷன் ணைக்சரா, சிறு ைற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அணைச்சகத்தால்
(எம்.எஸ்.எம்.இ) வதாடங்கப்பட்டது. காதி ைற்றும் கிராை வதாழில் ஆணையம் இந்த
திட்டத்ணத வசயல்படுத்தியது.
•

சவணலவாய்ப்பு உருவாக்கம், குறிப்பாக வபண்கள் ைற்றும் இணளஞர்களுக்கு

உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிணய உறுதி வசய்வணதயும், கிராைப்புறங்களில் சூரிய சர்கா
கிளஸ்டர்கள் மூலம் நிணலயான வளர்ச்சிணய உறுதி வசய்வணதயும் இந்த திட்டம்
•

சநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது.
இதுவணர,

ைிஷன்

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சசாலார்

சர்காவின்

கீ ழ்

பத்து

திட்டங்களுக்கு

ஒப்புதல்

சர்வதேச சசய்ேிகள்
உலக வங்கி COVID-19 நிேிணய 14 பில்லியன் அசமரிக்க டாலராக அேிகரித்துள்ளது
COVID-19 பரவுவணத தடுக்கும் முயற்சிகளில் நிறுவனங்கள் ைற்றும் நாடுகளுக்கு உதவ
உலக வங்கி 14 பில்லியன் அவைரிக்க டாலர்கணள அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிதி வபாது சுகாதார தயாரிப்புக்கான சதசிய அணைப்புகணள வலுப்படுத்தும், இதில்

சநாய் கட்டுப்படுத்துதல், சநாயறிதல் ைற்றும் சிகிச்ணச ைற்றும் தனியார் துணறக்கு ஆதரவு
சபான்றணவ அடங்கும்.

சகாதரானா ணவரஸ் பரவுவோல் அணனத்து நிேிச் சந்ணேகணளயும் பிலிப்ணபன்ஸ்
நிறுத்ேியுள்ளது

வகாசரானா ணவரஸ் அச்சுறுத்தலால் அணனத்து நிதிச் சந்ணதகணளயும் நிறுத்திய உலகின்
முதல் நாடாக பிலிப்ணபன்ஸ் ைாறியுள்ளது. பிலிப்ணபன்ஸ் பங்குச் சந்ணத ைற்றும்
பிலிப்ணபன்ஸின் வங்கியாளர்கள் சங்கத்தின் அறிக்ணககளிலிருந்து நிதி முடக்கம் உறுதி
வசய்யப்பட்டது.

இதனால் பிலிப்ணபன்ஸ் பங்குச் சந்ணத ைார்ச் 17 ஆம் சததி காலவணரயின்றி மூடப்பட்டது,
அசத சநரத்தில் நாையம் ைற்றும் பத்திர வர்த்தகம் நிறுத்தப்பட்டது.
மாநில சசய்ேிகள்
ஹரியானா
ஹரியானாவின் அமீ ன் கிராமம் அபிமன்யுப்பூர் என மறுசபயரிடப்பட்டது
ைாநில அரசின் சவண்டுசகாளின்படி ஹரியானாவின் குருசேத்ரா ைாவட்டத்தில் அைீ ன்
கிராைத்ணத அபிைன்யுப்பூர் என்று வபயர் ைாற்ற ைத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. ஒரு சில
ைத்திய

அணைப்புகளிடைிருந்து

அனுைதி

வபற்ற

அணைச்சகத்தால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னர்

ைத்திய

உள்துணற

மத்ேிய பிரதேசம்
எம்.தகாபால்

சரட்டி

மத்ேிய

நியமிக்கப்பட்டார்

பிரதேசத்ேின்

ேணலணம

சசயலாளராக

ஏப்ரல் 1 முதல் ைாநிலத்தின் புதிய தணலணைச் வசயலாளராக M.சகாபால் வரட்டி
நியைிக்கப்பட்டார்.
•

1985 ஆம் ஆண்டு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியான வரட்டி, ைார்ச் 31 ம் சததி சசணவயில்
இருந்து

ஓய்வு

வபறும்

தற்சபாணதய

தணலணைச்

வைாஹந்திக்கு பதில் நியைிக்கப்படவுள்ளார்.

வசயலாளர்

சுதி

ரஞ்சன்

நியமனங்கள்
ரவந்ேர்
ீ

சிங்

ேில்லன்

பவர்

ஃணபனான்ஸ்

இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

கார்ப்பதரஷனின்

புேிய

நிர்வாக

ைின்சக்தி அணைச்சகத்தின் கீ ழ் இயங்கும் நவரத்னா வபாதுத்துணற நிறுவனைான பவர்
ஃணபனான்ஸ்

கார்ப்பசரஷன்

லிைிவடட்

நிறுவனத்தின்

தணலவர்

ைற்றும்

நிர்வாக

இயக்குநராக ரவந்தர்
ீ
சிங் தில்லணன நியைிக்க அணைச்சரணவயின் நியைனக் குழு ஒப்புதல்
அளித்துள்ளது. அவர் சை 31, 2023 அன்று வணர இந்த பதவியில் பைியாற்றுவார்.
•

தில்லன் தற்சபாது அசத அணைப்பில் இயக்குநராகபைியாற்றி வருகிறார்.
வங்கி சசய்ேிகள்

ஆயுள் காப்பீ ட்டுகணள விணரவாக விற்க பிளிப்கார்ட் ஏகான் ஆயுள் காப்பீ ட்டு
நிறுவனத்துடன் இணைந்துள்ளது
பிளிப்கார்ட்

ைற்றும்

ஏகான்

ணலஃப்

இன்சூரன்ஸ்

ஆகியணவ

உடனடி

டிஜிட்டல்

பாலிசிகணளத் நாடும் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு விரிவான காப்பீட்டுத் தீர்வுகணள விற்க
இணைந்துள்ளன
•

இந்த

இணைப்பு

சிக்கணல

சைாளிப்பதற்கும்,

ஆயுள்

காப்பீட்ணட

வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு விணரந்து வழங்குவணதயும் சநாக்கைாக வகாண்டுள்ளது.
விருதுகள்
சிறந்ே

சபண்

பத்ேிரிணகயாளர்களுக்கான

சாதமலி

தேவி

செயின்

தராஹினி தமாகன் மற்றும் அர்ஃபா கானும் சஷர்வானி சவன்றனர்

விருணே

இந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த ைகளிர் பத்திரிணகயாளருக்கான 2019 சாசைலி சதவி வஜயின்
விருது சுயாதீன பத்திரிணகயாளர் சராஹினி சைாகன் ைற்றும் அர்ஃபா கான் வஷர்வானி
ஆகிசயாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
•

இந்த விருது 1980 இல் முதன்முதலில் வழங்கப்பட்டது, இந்த விருது ைீ டியா
அறக்கட்டணளயால் நிறுவப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு இந்த விருணத பிபிசியின்
பிரியங்கா துசப வபற்றார்.

விணளயாட்டு சசய்ேிகள்
சகால்கத்ோ ேனது மூன்றாவது ஐ.எஸ்.எல் பட்டத்ணே சவன்றது
சகாவாவின் ஜவஹர்லால் சநரு ஸ்சடடியத்தில் நணடவபற்ற ஹீசரா ஐ.எஸ்.எல் 2019-20
இறுதிப் சபாட்டியில் வசன்ணனன் எஃப்சிணய 3-1 என்ற சகால் கைக்கில் வழ்த்தி
ீ
ஹீசரா

இந்தியன் சூப்பர் லீக் வரலாற்றில் மூன்று முணற பட்டத்ணத வவன்ற முதல் அைியாக
வகால்கத்தா அைி வவன்றது.
•

அட்வலடிசகா டி வகால்கத்தா 2014 இல் சபாட்டியின் வதாடக்க பதிப்ணப வவன்றது
ைற்றும் அதன் இரண்டாவது பட்டத்ணத 2016 ஆம் ஆண்டு வவன்றது, இரண்டு
சந்தர்ப்பங்களிலும் இறுதிப் சபாட்டியில் சகரளா பிளாஸ்டர்ணஸ வழ்த்தியது.
ீ

COVID-19 அச்சுறுத்ேல் காரைமாக யூதரா -2020 கால்பந்து தபாட்டி ஒரு வருடம்
ஒத்ேிணவக்கப்பட்டது

வகாசரானா ணவரஸ் வதாற்றுசநாயால் யூசரா -2020 கால்பந்து சபாட்டி 2021 வணர ஒரு
வருடம் ஒத்திணவக்கப்பட்டுள்ளது. இணத நார்சவ கால்பந்து சங்கம் வதரிவித்துள்ளது.
•

இப்சபாட்டி அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 11 முதல் ஜூணல 11 வணர நணடவபறும். இந்த
சபாட்டி இந்த வருடம் ஐசராப்பா முழுவதும் 12 இடங்களில் நணடவபற இருந்தது.
பிற சசய்ேிகள்

பிரபல மராத்ேி நடிகர் செய்ராம் குல்கர்னி காலமானார்
பிரபல

ைராத்தி

நடிகர்

வஜய்ராம்

குல்கரைி

காலைானார்.இவர்

சசாலாப்பூர் ைாவட்டத்தில் உள்ள பார்ஷி வதஹ்ஸில் பிறந்தார்.

ைகாராஷ்டிராவின்

'சல் ரீ லேியா மும்ணபலா', 'ஆஷி ஹாய் பன்வபன்வி', 'தாரதரத்', 'ரங்கத் சங்கத்'

உள்ளிட்ட 150 க்கும் சைற்பட்ட படங்களில் குல்கர்னி நடித்துள்ளார்.
மூத்ே நடிகர் இம்ேியாஸ் கான் காலமானார்
பாலிவுட் நடிகர் இம்தியாஸ் கான் காலைானார்.இவர்
தயவன், நூர் ஜஹான் சபான்ற படங்களில் நடித்தார்.

யாசதான் கி பராத், தர்ைதைா,

சைலும் ஹல்ச்சுல், பியாரா சதாஸ்த் சபான்ற பிரபலைான படங்களில் இவர் நடித்துள்ளார்.

