
  

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 5 & 6 மார்ச், 2020 
EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 
 

கூகுள் கிளவுட் நிறுவனம்  2021 க்குள் சடல்லியில் இரண்டாவது கிளளளய 

ேிறக்கவுள்ளது 

கூகிள் கிளவுட் 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் இரண்டாவது கிளவுட் 

பிராந்தியத்தத டடல்லியில் திறக்கும் திட்டத்தத அறிவித்துள்ளது. இந்நிறுவனம் 

தற்பபாது மும்தபயில் இயங்கி வருகிறது, இது 2017 முதல் டெயல்பட்டு 

வருகிறது. 

தற்பபாதுள்ள மும்தப கிதளயானது வாடிக்தகயாளர் பணி-முக்கியமான 

பயன்பாடுகளுக்கான உள்நாட்டு பபரழிவு மீட்புக்கு உதவுகிறது. 

நாதனா அறிவியல் மற்றும் நாதனா சோழில்நுட்பம் குறித்ே சர்வதேச 

மாநாடு சகால்கத்ோவில் நளடசபற்றது 

"நாபனா அறிவியல் மற்றும் டதாழில்நுட்பம் டதாடர்பான ெர்வபதெ மாநாடு" 

(ஐகான்ொட்) மார்ச் 5-7 முதல் டகால்கத்தாவில் நதடடபறவுள்ளது. அறிவியல் 

மற்றும் டதாழில்நுட்ப அதமச்ெின் கீழ் டெயல்படும் அறிவியல் மற்றும் 

டதாழில்நுட்பத் துதற நாபனா மிஷதன  ஏற்பாடு டெய்தது. 

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

சபாது தபாக்குவரத்ளே இலவசமாக்கும் முேல் நாடு லக்சம்பர்க் ஆகும் 

லக்ெம்பர்க் தனது டபாதுப் பபாக்குவரத்தத இலவெமாக்கும் உலகின் முதல் 

நாடாக திகழ்கிறது. 

தனியார் கார்களில் இருந்து டபாது பபாக்குவரத்துக்கு மக்கதள ஈர்ப்பதற்காக 

டதாடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம் டவற்றிகரமாக இருந்தால், பபாக்குவரத்து 

டநரிெதல குதறக்க முடியும் என்ற பநாக்கத்பதாடு இந்த திட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

சகாதரானா ளவரஸ் பரவுவளேத் ேவிர்க்க காகிேப் பணத்ளேப் 

பயன்படுத்துவளே  ஈரான் குளறக்க உள்ளது 

ஈரானின் சுகாதார துதற அதமச்ெர் டகாபரானா தவரஸ் பரவாமல் தடுக்க 

காகிதப் பணத்ததப் பயன்படுத்துவததக் குதறக்க டபாதுமக்களுக்கு 

உத்தரவிட்டுள்ளார், பமலும் இஸ்லாமிய குடியரெின் முக்கிய நகரங்களுக்கு 



  

இதடயிலான பயணத்தத மட்டுப்படுத்த அதிகாரிகள் ஈரானில் பொததனச் 

ொவடிகதள நிர்வகிக்க உள்ளனர். 

மாநில சசய்ேிகள் 

மத்ேிய பிரதேசம் 

நமஸ்தே ஓர்ச்சா ேிருவிழா மத்ேிய பிரதேசத்ேில் சோடங்குகிறது 

மத்திய பிரபதெத்தில், மாநிலத்தின் புகழ்டபற்ற சுற்றுலாத் தலமான ஓர்ச்ொவில் 

'நமஸ்பத ஓர்ச்ொ' திருவிழா டதாடங்குகிறது.  

மூன்று நாட்கள் நதடடபறும் நமஸ்பத ஓர்ச்ொ திருவிழா என்பது மாநிலத்ததயும் 

அதன் வளமான கலாச்ொர, இயற்தக மற்றும் கட்டடக்கதல பாரம்பரியத்ததயும் 

அதன் மரபுகள் மற்றும் வரலாற்தற பமம்படுத்துவதற்கான புதிய 

வாய்ப்புகதளயும் முன்முயற்ெிகதளயும் உருவாக்க நடத்தப்படுகிறது. 

உத்ேரகாண்ட் 

சகய்ளசன் உத்ேரகண்டின் தகாளடகால ேளலநகராக அறிவிக்கப்பட்டது 

டகய்தெதன உத்தரகாண்டின் பகாதட ததலநகராக மாற்ற பட்டெட் அமர்வின் 

பபாது முதல்வர் ராவத் அறிவித்தார். டகய்தென் ெட்டெதபயில் நதடடபற்ற 

பட்டெட் அமர்வின் முடிவில் அவர் இதத அறிவித்தார். 

1990 ல் உத்தரகண்ட் மாநிலத்திற்கான இயக்கத்திற்கு ததலதம தாங்கியவர்கள், 

ொபமாலி மாவட்டத்தில் டகய்தெதன நிரந்தர ததலநகராக மாற்ற பவண்டும் 

என்று விரும்பினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

வங்கி சசய்ேிகள் 

எஸ் வங்கியின் சடபாசிட்டர்களுக்கு ரூ .50,000  வளர பணம் எடுக்கும் 

வரம்ளப அரசு விேித்து உள்ளது 

தனியார் கடன் வழங்குநரான டயஸ் வங்கியின் டடபாெிட்டர்களுக்கு ஒரு 

மாதத்திற்கு 50,000 ரூபாய் பண வரம்தப அரொங்கம் விதித்துள்ளது. 

ஏப்ரல் 3 ஆம் பததி வதர இந்த வரம்பு நதடமுதறயில் இருக்கும் என்று நிதி 
அதமச்ெகம் டவளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் டதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த வரம்பானது மருத்துவ அவெரநிதல, உயர் கல்வி, திருமணம் மற்றும் 

தவிர்க்க முடியாத அவெரநிதல பபான்ற ெில விதிவிலக்குகளுடன் 

அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 



  

ரிசர்வ் வங்கியின் துளண ஆளுநர் என்.எஸ். விஸ்வநாேன் ஓய்வுக்கு 

முன்னோக ராஜினாமா சசய்ோர் 

ெூதல 3,2020 அன்று ஓய்வு டபறவிருக்கும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் துதண 

ஆளுநர்களில் ஒருவரான என்.எஸ். விஸ்வநாதன், உடல்நலப் பிரச்ெிதனகள் 

காரணமாக ராெினாமா டெய்வதாக அறிவித்துள்ளார். 

அவர் முதன்முதலில் ரிெர்வ் வங்கியின் துதண ஆளுநராக மூன்று ஆண்டு 

காலத்திற்கு 2016 இல் நியமிக்கப்பட்டார். 

நியமனங்கள் 

புேிய நிேி சசயலாளராக அஜய் பூஷண் பாண்தட நியமிக்கப்பட்டார் 

புதிய வருவாய் டெயலாளராக அெய் பூஷண் பாண்படதவ இந்திய அரசு 

நியமித்தது. தற்பபாததய நிதி டெயலாளர் ராெவீ் குமாருக்கு பதிலாக பாண்பட 

நியமிக்கப்படவுள்ளார் . 

ொர்கண்ட் பகடரின் 1984 டதாகுதி ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியான குமார் இருந்துள்ளார் 

ஜாசனஸ் ஜான்சா ஸ்தலாதவனியாவின் புேிய பிரேமரானார் 

ஸ்பலாபவனியன் ெனநாயகக் கட்ெியின் ததலவரான ொடனஸ் ொன்ொ 

ஸ்பலாபவனியாவின் புதிய பிரதமரானார். 2020 ெனவரியில் தனது பதவிதய 

ராெினாமா டெய்த பிரதமர் மர்ென் ெபரக்கிற்கு பதில் அவர் பதவிபயற்க உள்ளார். 

ேிட்டங்கள் 

பள்ளி குழந்ளேகளுக்கான மாணவர் சுகாோர அட்ளட ேிட்டத்ளே ஜம்மு & 

காஷ்மீர் அரசு சோடங்கியுள்ளது 

ெம்மு-காஷ்மீரில், டலப்டினன்ட் கவர்னர் முர்முகுழந்ததகளின் ஊட்டச்ெத்து 

குதறபாட்தட திர்க மாணவர் சுகாதார அட்தட திட்டத்தத டதாடங்கினார். 

இதன் கீழ், பள்ளி குழந்ததகள் வழக்கமான பொததனக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள், 

இதனால் ஊட்டச்ெத்துக் குதறபாட்தடத் தடுக்க முடியும். 

புத்ேகங்கள் & ஆசிரியர்கள் 

ஸ்மிருேி இரானி குதரானிகல்ஸ் ஆஃப் தசஞ்ச் சாம்பியன்ஸ் என்ற 

புத்ேகத்ளே சவளியிட்டார் 



  

மத்திய டபண்கள் மற்றும் குழந்ததகள் பமம்பாட்டுத் துதற அதமச்ெர் ஸ்மிருதி 
ெூபின் இரானி புதுடில்லியில் குபரானிகல்ஸ் ஆஃப் பெஞ்ச் ொம்பியன்ஸ் என்ற 

புத்தகத்தத டவளியிட்டார். 

டபட்டி பபதா டபட்டி பச்ொபவாவின் பிரதமரின் முதன்தம திட்டத்தின் கீழ் மாநில 

மற்றும் மாவட்ட மட்டங்களில் எடுக்கப்பட்ட 25 புதுதமயான முயற்ெிகளின் 

டதாகுப்பு இந்த பபுத்தகத்தில் இடம்டபறும். 

விளளயாட்டு சசய்ேிகள் 

பாட்மிண்டன் ஆசியா சாம்பியன்ஷிப் 2020 வுஹானிலிருந்து மணிலாவுக்கு 

மாற்றப்பட்டது 

பபட்மிண்டன் உலக கூட்டதமப்பு 2020 ஆம் ஆண்டு பபட்மிண்டன் ஆெியா 

ொம்பியன்ஷிப்தப ெீனாவின் வுஹானில் இருந்து பிலிப்தபன்ஸின் 

மணிலாவுக்கு மாற்றியிருப்பதத பபட்மிண்டன் ஆெியா குழு உறுதிப்படுத்தியது. 

இது மணிலாவில் 2020 ஏப்ரல் 21 முதல் 26 வதர நடத்தப்படும். 

மும்ளப 2023 இல் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி அமர்ளவ நடத்ேவிருக்கிறது 

2023 ஆம் ஆண்டில் மும்தப ெர்வபதெ ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் அமர்தவ 

நடத்தவுள்ளது. இந்த அறிவிப்தப ஐஓெி ததலவர் தாமஸ் பாக் நிதறபவற்றினார். 

நாட்டில் ஒலிம்பிக் விதளயாட்தட ஊக்குவிக்கவும் வலுப்படுத்தவும் இந்திய 

பதெிய ஒலிம்பிக் குழு மற்றும் அதனத்து பதெிய கூட்டதமப்புகதளயும் 

ஊக்குவிக்கவும் ஆதரிக்கவும் இந்த குழு இந்தியாதவத் பதர்ந்டதடுத்தது. 

முக்கிய நாட்கள் 

ஜனஷாேி வாரம் மார்ச் 1 முேல் 7 வளர சகாண்டாடப்படுகிறது 

மார்ச் மாதம் 1 ஆம் பததி முதல் 7 ஆம் பததி வதர நாடு முழுவதும் ெனஷாதி 
வாரம் டகாண்டாடப்படுகிறது. ொன் ஆஷாதி பகந்திர உரிதமயாளர்கள் 

உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்த பல்பவறு 

வதகயான நடவடிக்தககதள ஏற்பாடு டெய்து வருகின்றனர். 

டபண்கள் அதிகாரம் டபறுவதற்கான நிகழ்வின் நான்காவது நாளில், ‘சுவிதா பெ 

ெம்மான்’ என்ற கருப்டபாருதள தமயமாகக் டகாண்ட நிகழ்வு நதடடபறுகிறது. 

பிற சசய்ேிகள் 

ஐ.நாவின் முன்னாள் ேளலவர் தஜவியர் சபசரஸ் டி குல்லர் காலமானார் 



  

1981 முதல் 1991 வதர ஐக்கிய நாடுகள் ெதபயின் டபாதுச்டெயலாளராக 

பணியாற்றிய ஐ.நாவின் முன்னாள் ததலவர் பெவியர் டபடரஸ் டி குல்லர் 

டபருவில் காலமானார். 

பெவியர் டபடரஸ் டி குல்லர் 1920 ெனவரி 19 அன்று லிமா டபருவில் பிறந்தார். 1987 

ஆம் ஆண்டில் ஐபபரா-அடமரிக்க ஒத்துதழப்தப பமம்படுத்துவதற்காக இளவரெர் 

அஸ்டூரியாஸ் பரிதெயும் ெர்வபதெ புரிந்துணர்வுக்கான ெவஹர்லால் பநரு 

விருததயும் டபற்றார். 


