
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 19 மார்ச், 2020 

2020 EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

சகாத ானா வை ஸால் பாேிக்கப்பட்டைர்கவை ேனிவமப்படுத்ேப்பட்ட 

இந்ேிய கடற்பவட ைிசாகப்பட்டினத்ேில் முகாம் ைசேிவய அவமத்துள்ைது 

க ோவிட்  19 போதிக் ப்பட்ட நோடு ளில் இருந்து இந்தியர் ள் 

வவளிகயற்றப்படுவதற் ோ  இந்திய  டற்படடயின்   ிழக்கு  டற்படட  ட்டடள  

ஐ.என்.எஸ் விஸ்வ ர்மோவில் ஒரு தனிடமப்படுத்தப்பட்ட மு ோடம 

அடமத்துள்ளது. 

•  ிட்டத்தட்ட 200 பணியோளர் டள தங்குவதற்கு ஏற்ற வசதி ள் இந்த 

மு ோமில் உள்ளது. 

• இந்த மு ோமில் வவளிகயற்றப்பட்ட பணியோளர் ள் சமூ  வதோடைதூரத்டத 

உறுதி வசய்வதற்கும், மருத்துவ கமற்போர்டவயின்  ீழ் சு ோதோர மற்றும் 

குடும்ப நைத்துடற, அரசு விதித்துள்ள வநறிமுடற ளின்படி உன்னிப்போ  

 ண் ோணிக் ப்படுவோர் ள். 

சர்ைதேச சசய்ேிகள் 

அசமரிக்க ஆப்பிரிக்கா கமாண்ட் ஆப்பிரிக்க லயன் ைருடாந்ேி  இ ாணுை 

பயிற்சிவய  த்து சசய்ேது 

வருடோந்திர ஆபிரிக்  ையன் இரோணுவப் பயிற்சி வ ோகரோனோ டவரஸ்  ோரணமோ  

ரத்து வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த பயிற்சி மோர்ச் 23 முதல் ஏப்ரல் 4 வடர வமோரோக்க ோவில் நடடவபற 

திட்டமிடப்பட்டது. ஆனோல்  ட்டடள முழு நி ழ்டவயும் நிறுத்திவிட்டு அடுத்த 

ஆண்டு இந்த பயிற்சிடய நடத்த உள்ளது. 

ைணிக சசய்ேிகள் 

ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் புைர் இந்ேியாைின் ைைச்சிவய 5.2% அகா கணித்துள்ைது 

உை ளோவிய  டன் மதிப்படீ்டு நிறுவனமோன ஸ்டோண்டர்ட் அண்ட் புவர் 

இந்தியோவுக் ோன  ணிப்டப  முந்டதய 5.7 சதவதீத்திைிருந்து 5.2 சதவதீமோ க் 

குடறத்தது. 

மூடிஸ், வபோருளோதோர ஒத்துடழப்பு மற்றும் கமம்போட்டு அடமப்பு ஆ ியடவயும் 

இந்தியோவுக் ோன வளர்ச்சி  ணிப்பு டளக் குடறத்துள்ளன. மூடிஸ் 2020 



 

நிதியோண்டிற் ோன இந்தியோவுக் ோன வளர்ச்சி  ணிப்பு டள 5.3% ஆ  

குடறத்துள்ளது. வபோருளோதோர ஒத்துடழப்பு மற்றும் கமம்போட்டு அடமப்பு 2020 

நிதியோண்டிற் ோன இந்தியோவுக் ோன வளர்ச்சி  ணிப்பு டள 5.1 சதவதீமோ க் 

குடறத்துள்ளது. 

ைங்கி சசய்ேிகள் 

Paytm Payments Bank ைிசா சடபிட் கார்டுகவை ைழங்க உள்ைது 

விசோ வடபிட்  ோர்டு டள வழங்  Paytm Paymnets Bank Ltd விசோவுடன் 

இடணந்துள்ளது. 

இப்கபோது, Paytm அதன் வோடிக்ட யோளர் ளுக்கு 2020-2021 நிதியோண்டில் 10 

மில்ைியனுக்கும் அதி மோன புதிய டிஜிட்டல் வடபிட்  ோர்டு டள வழங்கும். 

நியமனங்கள் 

அஜய் குமார் உகாண்டாைிற்கு இந்ேிய உயர் ஸ்ோனிக ாக(High Commissioner) 
நியமிக்கப்பட்டார் 

உ ோண்டோவின் இந்தியோவின் அடுத்த உயர் ஸ்தோனி ரோ  அஜய் குமோர் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். ஏ.அஜய் குமோர் தற்கபோது வவளியுறவு அடமச்ச த்தின் 

இடண வசயைோளரோ  வசயல்படு ிறோர். 

கூகிள் கிைவுட் இந்ேியா நிர்ைாக இயக்குந ாக க ண் பஜ்ைா 

நியமிக்கப்பட்டார் 

கூ ிள் முன்னோள் ஐபிஎம் நிர்வோ ி  ரண் பஜ்வோடவ இந்தியோவில் கூ ிள் 

 ிளவுட்டின் நிர்வோ  இயக்குநரோ  நியமித்துள்ளது. கூ ிள்  ிளவுட் பிளோட்ஃபோர்ம் 

மற்றும் ஜி சூட் ஆ ியவற்டற உள்ளடக் ிய கூ ிள்  ிளவுட்டின்  அடனத்து 

வருவோய் நடவடிக்ட  ளுக்கு அவர் வபோறுப்போவோர். 

 ரண் பஜ்வோ முன்பு இந்தியோ மற்றும் வதற் ோசியோவிற் ோன ஐபிஎம் நிர்வோ  

இயக்குநரோ  பணியோற்றினோர். 

நிர்ைாக இயக்குந ாக  ாஜவீ் பஜாவஜ மீண்டும் நியமிக்க பஜாஜ் ஆட்தடா 

தபார்டு ஒப்புேல் அைித்துள்ைது 

நிறுவனத்தின் நிர்வோ  இயக்குநரோ வும் தடைடம நிர்வோ  அதி ோரியோ வும் 

ரோஜவீ் பஜோடஜ மீண்டும் நியமிக்  பஜோஜ் ஆட்கடோ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 



 

நிறுவனத்தின் நிர்வோ  இயக்குநரும் தடைடம நிர்வோ  அதி ோரியுமோன ரோஜவீ் 

பஜோஜ் பதவி  ோைம் மோர்ச் 31, 2020 அன்று  ோைோவதியோ ிறது, ஏப்ரல் 1, 2020 முதல் 

நடடமுடறக்கு வரும் வட யில் கமலும் ஐந்து ஆண்டு ளுக்கு மீண்டும் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். 

ஈ ாக்கின் ஜனாேிபேி பர்ஹாம் சாலிஹ், அட்னான் அல்-ஸுர்பிவய 

பி ேம ாக நியமித்ோர் 

ஈரோக் ின் ஜனோதிபதி பர்ஹோம் சோைிஹ் 54 வயதோன அட்னோன் அல்-ஸுர்பிடய 

ஈரோக் ின் பிரதமரோ  நியமித்தோர், அவர் ஒரு மோத  ோை அரசியல் வநருக் டிடயத் 

தீர்க்கும் முயற்சியில் தனது அடமச்சரடவடய உருவோக்  30 நோட் ள் அவ ோசம் 

இவருக்கு உள்ளது. அவர் பதவிக்கு முந்டதய பிரதமரோன மு மது அல்ைோவிக்குப் 

பின் வபோறுப்கபற் ிறோர். 

மாநாடுகள் 

7 ைது உலக நக ங்கைின் உச்சி மாநாடு சிங்கப்பூரில் நவடசபற உள்ைது 

7 வது உை  ந ரங் ளின் உச்சி மோநோடு 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூடை 5 முதல் 9 வடர 

சிங் ப்பூரில் நடடவபறும். இது சிங் ப்பூரின் வோழக்கூடிய ந ரங் ளுக் ோன 

டமயம் மற்றும் ந ர்ப்புற கமம்போட்டு ஆடணயத்தோல் ஏற்போடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ைிருதுகள் 

 

பி ாச்சி சால்தை, பி ேபீ் ேிதைேி 2019 சாவல பாதுகாப்பு மீடியா சபல்தலாஷிப் 

ைிருவே சைன்றனர் 

பத்திரிட யோளர் ளோன பிரோச்சி சோல்கவ மற்றும் பிரதீப் திகவதி ஆ ிகயோர் 

இடணந்து சோடை போது ோப்பு மீடியோ வபல்கைோஷிப் 2019 இல் முதல் பரிடச 

வவன்றனர். 

 ர்நோட ோ பத்திரிட யோளர் பி.ரவநீ்திர வஷட்டி மற்றும் டடம்ஸ் நவ் இந்தியின் 

பூர்ணிமோ சிங் ஆ ிகயோர் இரண்டோம் பரிடசப் ப ிர்ந்து வ ோண்டனர். 

ைிவையாட்டு சசய்ேிகள் 

பிச ஞ்சு ஓபன் சடன்னிஸ் தபாட்டி சசப்டம்பர் ைவ  ஒத்ேிவைக்கப்பட்டது 

வ ோகரோனோ டவரஸ் வதோற்று  ோரணமோ  பிவரஞ்சு ஓபன் வடன்னிஸ் 

ஒத்திடவக் ப்பட்டு வசப்டம்பர் 20 முதல் அக்கடோபர் 4 வடர நடடவபறும் என 



 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது.  ிரோண்ட்ஸ்ைோம் நி ழ்வு கம 24 முதல் ஜூன் 7 வடர 

நடக்  உள்ளதோ  அடமப்போளர் ள் வதரிவித்துள்ளனர். 

புத்ேகங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 

பால்சந்ேி  முங்தகக்கர் எழுேிய “பா ாளுமன்றத்ேில் எனது சந்ேிப்புகள்” 

என்ற நூல் சைைியிடப்பட்டது 

 ோங் ிரஸ் தடைவரும் மோநிைங் ளடவ உறுப்பினருமோன போல்சந்திர 

முங்க க் ர் எழுதிய 'போரோளுமன்றத்தில் எனது சந்திப்பு ள்' புத்த ம் முன்னோள் 

துடணத் தடைவர் ஹமீத் அன்சோரி, கதசியவோத  ோங் ிரஸ்  ட்சியின் தடைவர் 

சரத் பவோர், இந்திய  ம்யூனிஸ்ட்  ட்சி வஜனரல் டி.ரோஜோ முன்னிடையில் 

வவளியிடப்பட்டது. 

முக்கிய நாட்கள் 

உலகைாைிய மறுசுழற்சி நாள் 2020: மார்ச் 18 

மோர்ச் 18, 2020, மூன்றோவது ஆண்டு உை ளோவிய மறுசுழற்சி தினமோ  

அனுசரிக் ப்படு ிறது. இந்த நோள் முதன்முதைில் மோர்ச் 18, 2018 அன்று, சர்வகதச 

மறுசுழற்சி பணிய ம் அனுசரிக் ப்பட்டது 

 


