
 

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 20 மார்ச், 2020 

2020 EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 

பிரேமர் தமாடி மார்ச் 22 அன்று காலை 7 மணி முேல் இரவு 9 மணி வலர 

ஊரடங்கு உத்ேரலவ அமல்படுத்துமாறு தவண்டுதகாள் விடுத்துள்ளார் 

க ோவிட் 19 பரவுவதை அடுத்து, பிரைமர் நகரந்ைிர கமோடி ஞோயிற்றுக் ிழதம 

(மோர்ச் 22) ஊரடங்கு உத்ைரதவ அறிவித்துள்ளோர்.  

• மி வும் அவசியமோன சூழ்நிதை ளில் மட்டும் வடீ்தட விட்டு 

வவளிகயறவும் பிரைமர் கமோடி க ட்டுக்வ ோண்டோர். 

• இந்ை தவரஸ் வைோற்தற எைிர்வ ோள்ள அதனத்து ைரப்பினருடனும் 

வைோடர்பு வ ோள்ளக்கூடிய, நிைி அதமச்சரின் ைதைதமயில் ஒரு 

பணிக்குழுதவ உருவோக்  இந்ைிய அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. 

டிசம்பர் 2023 க்குள் அலைத்து அகை பாலே வழிகலளயும் மின்மயமாக்க 

இந்ேிய ரயில்தவ முடிவு சசய்துள்ளது 

2023 டிசம்பர் மோைத்ைிற்குள் அதனத்து அ ை போதை வழி தளயும் மின்மயமோக்  

இந்ைிய ரயில்கவ (IR) அதமச்ச ம் ைிட்டமிட்டுள்ளைோ  ரயில்கவ மற்றும் வர்த்ை  

மற்றும் வைோழில்துதற அதமச்சர் பியூஷ் க ோயல் வைரிவித்ைோர். 

மத்ேிய ஆயுே தபாலீஸ் பலட தேர்வுகளில் என்.சி.சி சான்றிேழ் 

சபற்றவர்களுக்கு தபாைஸ் மேிப்சபண்கள் வழங்கப்படும் - மத்ேிய அரசு 

மத்ைிய ஆயுை கபோலீஸ் பதட ளின் கநரடி ஆட்கசர்ப்பு கைர்வு ளில் என்சிசி 
சோன்றிைழ் தவத்ைிருப்பவர் ளுக்கு கபோனஸ் மைிப்வபண் ள் வழங்  மத்ைிய 
அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. இைன் மூைம் என்.சி.சி (கைசிய க டட்  ோர்ப்ஸ்) 
இல் இந்ைியோவின் இதளஞர் ளின் பங் ளிப்தப அைி ரிக்  முடிவு 
வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

•  ோன்ஸ்டபிள் மற்றும் சப் இன்ஸ்வபக்டர் பைவிக்கு வரவிருக்கும் கநரடி 
நுதழவுத் கைர்வு ளில் இருந்து இது வபோருந்தும். 

என்.சி.சி சான்றிேழ் பிரிவுகள்: 

• C சோன்றிைழ்: என்.சி.சி ‘சி’ சோன்றிைழ் தவத்ைிருப்பவர் ள் அைி பட்ச 
மைிப்வபண் ளில் 5 சைவைீத்தை கபோனஸ் மைிப்வபண் ளோ ப் 
வபறுவோர் ள். 



 

• B சோன்றிைழ்: என்.சி.சி ‘பி’ சோன்றிைழ் தவத்ைிருப்பவர் ள் அைி பட்ச 
மைிப்வபண் ளில் 3 சைவைீத்தை கபோனஸ் மைிப்வபண் ளோ ப் 
வபறுவோர் ள். 

• A சோன்றிைழ்: என்.சி.சி ‘ஏ’ சோன்றிைழ் தவத்ைிருப்பவர் ள் அைி பட்ச 
மைிப்வபண் ளில் 2 சைவைீத்தை கபோனஸ் மைிப்வபண் ளோ ப் 
வபறுவோர் ள். 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

தகாவிட் -19: சடாைால்ட் டிரம்ப் 100 பில்ைியன் டாைர் நிவாரணப் நிேிக்கு 
லகசயழுத்ேிட்டார் 

அவமரிக்  ஜனோைிபைி வடோனோல்ட் டிரம்ப் 100 பில்ைியன் டோைர் அவசர 
உைவித்வைோத  த வயழுத்ைிட்டோர், இது வ ோகரோனோ தவரஸோல் 
கநோய்வோய்ப்பட்ட அவமரிக்  வைோழிைோளர் ளுக்கு விடுப்பு நோட் ளில் 
உைவித்வைோத  வழங்  உறுைி வசய் ிறது. 

சகாதராைா லவரஸ் பற்றிய உண்லம நிைவரங்கலள சவளியிட 
வாட்ஸ்அப் சர்வதேச உண்லம சரிபார்ப்பு சநட்சவார்க்கிற்கு 1 மில்ைியன் 
நன்சகாலட அளித்துள்ளது 

WHO (உை  சு ோைோர அதமப்பு), யுனிவசஃப் (ஐக் ிய நோடு ளின் குழந்தை ள் 
நிைியம்) மற்றும் யுஎன்டிபி (ஐக் ிய நோடு ளின் கமம்போட்டுத் ைிட்டம்) 
ஆ ியவற்றுடன் இதணந்து கபஸ்புக் ிற்குச் வசோந்ைமோன வோட்ஸ்அப் 
நிறுவனம் “வோட்ஸ்அப் வ ோகரோனோ தவரஸ் ை வல் தமயத்தை” 
உை ளவில் அறிமு ப்படுத்ைியது. 

இந்ை கநோய் குறித்ை கபோைி ை வல் தளத் ைவிர்ப்பைற் ோ  சர்வகைச 
உண்தம சரிபோர்ப்பு வநட்வவோர்க் ிற்கு 1 மில்ைியன் டோைர் தள 
நன்வ ோதடயோ  வழங் ியது. 

நியமைம் மற்றும் ராஜிைாமா 

COVID-19 குறித்து விழிப்புணர்லவ பரப்புவேற்கு நடிலக பிரியங்கா தசாப்ரா 
WHO உடன் இலணத்துள்ளார் 

வைோற்றுகநோய் குறித்ை விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்ை உை  வெைத் அதமப்பின் 
(WHO) உயர் பணியோளர் ளுடன் இதணந்து பணியோற்ற உள்ளோர் மற்றும் 
வ ோகரோகனோ தவரஸ் பற்றிய உண்தமயோன ஆைோரங் தள நம்புமோறு 
நடித  பிரியங் ோ கசோப்ரோ ைனது சமூ  வதைைள பக் த்ைில் 
க ட்டுக்வ ோண்டுள்ளோர். 



 

அருந்ேேி பட்டாச்சார்யா Crisil குழுவில் இருந்து விைகிைார் 

Crisil நிறுவனத்ைின் இயக்குநரோன அருந்ைைி பட்டோச்சோர்யோ ைனது 
ரோஜினோமோதவ சமர்ப்பித்ைைோ   ிரிசில் அறிவித்ைது, இது ஏப்ரல் 15, 2020 
முைல் நதடமுதறக்கு வரும். 

அவமரிக் ோவின் கசல்ஸ்ஃகபோர்ஸ் நிறுவனத்ைின் இந்ைியோ 
நடவடிக்த  ளுக் ோன ைதைவர் மற்றும் ைதைதம நிர்வோ  அைி ோரியோ  
கசரவுள்ளைோல் அவர் ைனது ரோஜினோமோதவ சமர்ப்பித்துள்ளோர். 

ேரவரிலசகள் 

இந்ேியா உைகின் மூன்றாவது சபரிய மின்சார உற்பத்ேியாளர் - சர்வதேச 
எரிசக்ேி நிறுவைம் 

போரோளுமன்றத்ைில் சர்வகைச எரிசக்ைி மு தம ைரவரிதசதய மின் 
அதமச்ச ம் வவளியிட்டது. அைில் ைரவரிதசப்படி, உை ில் மூன்றோவது 
வபரிய மின்சோர உற்பத்ைிதய இந்ைியோ வ ோண்டுள்ளது. கமலும், மூைைன 
நு ர்வு அடிப்பதடயில் இந்ைியோ 106 வது இடத்ைில் உள்ளது. 

அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பம் 

 

2020-21 ஆம் ஆண்டில் 10 பூமி கண்காணிப்பு சசயற்லகக்தகாள்கள் உட்பட 
36 சசயற்தகாள்கலள இஸ்தரா ஏவவுள்ளது: டாக்டர் ஜிதேந்ேிர சிங் 

மத்ைிய அணுசக்ைி மற்றும் விண்வவளி  அதமச்சர், டோக்டர் ஜிகைந்ைிர சிங், 
இந்ைிய விண்வவளி ஆரோய்ச்சி அதமப்பு (இஸ்கரோ) உட்பட 36 
வசயற்க ோள் தள 2020 - 21 ஆம் ஆண்டில் ஏவ ைிட்டமிட்டுள்ளைோ  
வைரிவித்துள்ளோர்.  

இைில் 10 பூமி  ண் ோணிப்பு வசயற்த க்க ோள் ளும் அடங்கும். 

பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

பாதுகாப்பு அலமச்சகம் இஸ்தரைிய நிறுவைத்துடன் ரூ .880 தகாடி 
ஒப்பந்ேத்ேில் லகசயழுத்ேிட்டது 

போது ோப்பு அதமச்சர் ஸ்ரீ ரோஜ்நோத் சிங் ின் ஒப்புைலுடன் ரூ .880 க ோடி 
வசைவில் 16,479 தைட் வமஷின் துப்போக் ி தள வோங்குவைற் ோ  இஸ்கரல் 



 

ஆயுை வைோழில் ளுடன் மூைைன த ய ப்படுத்தும் ஒப்பந்ைத்ைில் போது ோப்பு 
அதமச்ச ம் த வயழுத்ைிட்டுள்ளது. 

விலளயாட்டு சசய்ேிகள் 

தடாக்கிதயா 2020 அலமப்பாளர்களுக்கு கிரீஸ் ஒைிம்பிக் சுடலர 
வழங்கியது 

 ிரீஸ், ஒைிம்பிக் சுடதர கடோக் ிகயோ 2020 அதமப்போளர் ளிடம் 
ஒப்பதடத்துள்ளது.  

கடோக் ிகயோ ஒைிம்பிக் கபோட்டி ள் ஜூதை 24 முைல் ஆ ஸ்ட் 9 வதர 
நதடவபற உள்ளன. இருப்பினும், வ ோகரோன தவரஸ் பரவிய கபோைிலும் 
கடோக் ிகயோ ஒைிம்பிக் கபோட்டி ைிட்டமிட்டபடி நதடவபறவுள்ளது. 

நியூசிைாந்து ஆல்ரவுண்டர் ஆண்ட்ரூ மால்கம் எல்ைிஸ் 
கிரிக்சகட்டிைிருந்து ஓய்வு சபறுவோக அறிவித்ோர் 

நியூசிைோந்து ஆல்-ரவுண்டர் ஆண்ட்ரூ மோல் ம் எல்ைிஸ்  ிரிக்வ ட்டில் 
இருந்து ஓய்வு வபறுவைோ  அறிவித்ைோர். 

கரோஸ் வடய்ைருக்குப் பிறகு, 100 க்கும் கமற்பட்ட ஆட்டங் ளில் 
விதளயோடிய 2 வது வரீர் இவர் ஆவர். 

முக்கிய நாட்கள் 

மார்ச் 20 அன்று சர்வதேச மகிழ்ச்சி நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது 

ஒவ்வவோரு ஆண்டும் மோர்ச் 20 ஆம் கைைி உை  அளவில் சர்வகைச ம ிழ்ச்சி 
ைினம் வ ோண்டோடப்படு ிறது. உை ளோவிய ம ிழ்ச்சி இயக் த்தை 
ஊக்குவிக் வும் முன்கனற்றவும் இந்ை நோள் கநோக் மோ  உள்ளது. 

2020 ஆம்  ஆண்டின் சர்வகைச ம ிழ்ச்சியின்  ருப்வபோருள் அதனவருக்கும் 
ஒன்றோன ம ிழ்ச்சி என்பைோகும். 

 


